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Benvolguts i benvolgudes,

L’any 2019 ha estat l’any de commemoració del 40è aniversari de la nostra 
Associació. Fent balanç, us diré que no ha estat gens fàcil, hi ha hagut moments 
molt difícils, especialment quan la nostra fundadora, la Teresa Fernández Llop, 
malauradament ens va deixar. Hem continuat fent créixer el seu llegat, per ella i 
pels nostres fills i filles.

Lluitem per aconseguir que la nostra entitat sigui un símbol a les nostres 
comarques, i és responsabilitat nostra preservar i potenciar el seu actiu, construit 
dia a dia, per infinitat de famílies, professionals, socis i col.laboradors, que han fet 
del Jeroni la seva segona casa.

Al desembre de 2019, el President de la Generalitat de Catalunya ens va guardonar amb la Placa al Treball 
President Macià, en la categoria de responsabilitat social empresarial. Va ser molt emotiu per mi poder recollir-la 
acompanyat del meu fill Sergio i en representació de l’entitat. Un orgull per tots nosaltres i un reconeixement a 
l’esforç, la constància, la superació, la perseverança i el treball en equip.

Volem presentar-vos amb aquest memòria un resum anual de com es gestiona l’entitat, optimitzant els recursos 
existents i resolent els problemes del dia a dia. Encarant el futur amb il.lusió i mostrant els nous projectes.

Voldria acomiadar-me agraint a totes les institucions, entitats, empresaris, famílies, socis, professionals, amics 
i amigues, la vostra col.laboració!!

Salutacions,

Josep Forment Taberna, President

ASSOCIACIÓ JERONI DE MORAGAS FUNDACIÓ PRIVADA AJEM
Declarada d’Utilitat Pública De caràcter social i assistencial

Centre d’Educació Especial
Centre Ocupacional
Centre Especial de Treball

Llar-residència Teresa Fernández

Missió 

Visió 

Valors 

President
Vice-president
Tresorer
Secretària
Vocal

Josep Forment Taberna
Miquel Pedro Tarragó Manero
Josep Mª García Fernández
Montserrat Serra Joan 
Josefa Andreu Alabart
Francisco J. Calvente Andreu
Joan Campos Sastre
Raimunda Gris Rabasseda
Marta Jardi Boquera 
Mª Àngels Jornet Jornet
Maria Cèlia Mas Turón 
Mª Teresa Moreno Fernández
José Naranjo Gómez 
Carolina Rofes Cases 
Ana Mª Valls Sastre

Presidenta
Secretària no patrona
Vocal

M Montserrat Lerma Díaz
Montserrat Noël Juncosa
Teresa Agné Galindo
Lina Albiac Viñolas
Joan Campos Sastre
Sergi Ferrús Monterde
Andreu Ferré Altadill
Josep Forment Taberna
Josep Antoni Rius Aguilar

Millorar la vida de les persones amb discapacitat intel.lectual i la de les seves famílies, proporcionant i 
gestionant els suports necessaris dins un marc que promogui l’empoderament personal alineat amb les seves 
capacitats i diversitat funcional. 

L’entitat de referència que es distingeix per: 
· Un model de gestió propi basat en l’excel.lència, l’eficiència, la qualitat i la innovació. 
· Un equip d’alt rendiment compromès amb la missió i enfocat a assolir resultats d’impacte social.
· La credibilitat reconeguda pels grups d’interès. 
· La generació de xarxes i espais de cooperació amb altres agents del territori. 
· La sostenibilitat econòmica i mediambiental. 
· La conducta ètica i transparent. 
· La defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel.lectual. 

Respecte, compromís i sensibilitat amb les persones i la comunitat. Empoderament. Qualitat i professionalitat 
en l’atenció. Ètica, transparència, responsabilitat i  sostenibilitat  en  la  gestió.

Salutació del president

JUNTA DIRECTIVA PATRONAT

AJEM
SERVEI CENTRAT EN LES PERSONES

Guardó Placa al Treball President Macià,
en la categoria de responsabilitat social empresarial
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L’any 1979 es va constituir l’Associació Jeroni 
de Moragas amb la finalitat d’atendre a les 
persones amb discapacitat intel.lectual des 
territori. Vàrem iniciar les tasques educatives en 
uns locals cedits per una veïna de Móra d’Ebre, 
al carrer Roger de Llúria. Degut a la creixent 
demanda d’alumnes, les instal·lacions van ser 
molt aviat insuficients i l’Ajuntament de Móra 
d’Ebre ens va deixar unes aules a l’edifici de La 
Democràcia. L’èxit del projecte educatiu que 
desenvolupavem ens va encoratjar a emprendre 
la creació d’un centre propi en uns terrenys 
cedits, desinteressadament, per una veïna de 
Móra d’Ebre. El Ministerio de Educación ens 
va subvencionar el 60 % del pressupost total 
de l’obra, pel que a finals de 1982 vam posar 
la primera pedra. El mes de maig de 1985 el 
vam inaugurar, iniciant així una nova etapa de 
creixement i de treball per poder donar resposta 
a les necessitats que als nostres nois i noies 
se’ls hi plantejarien al llarg de la vida. Pel que 
amb l’arribada de l’etapa adulta d’alguns d’ells i 
la necessitat d’una sortida laboral, es va crear el 
Centre Ocupacional, l’any 1986.

Anys més tard, al 1995, com a alternativa per les 
persones que ja havien adquirit uns bons hàbits 
de treball i desafiant la manca de teixit industrial 
a la nostra comarca, vam crear el Centre Especial 
de Treball, una empresa de treball protegit 
dedicada a la Impremta i manipulats. Es va donar 
l’oportunitat d’incorporar al mon del treball a tres 
persones amb discapacitat intel.lectual.

Celebrem el 40 aniversari

L’equip de professionals de Cordegat, en Jordi 
Gatell, en Manel Cortés, la Lídia Dalmau i en Marc 
Grifo s’ha volgut sumar al nostre camí i no han 
dubtat en col·laborar amb nosaltres, creant el 
Documental 14600.

Documental 14600 (126 visualitzacions):
http://www.ajem.cat/ca/post/14600-dies-
de-superacio-una-projeccio-de-cordegat-1 
Com diuen ells: Un documental de mirades 
compartides, que amb la col·laboració de Josep 
Maria i en Pol ens van descobrir històries i 
relacions personals que probablement nosaltres 
mai hauríem pogut enregistrar.

Han estat 365 dies/any, 40 anys, 14600 dies de 
superació.

Presentació i trajectòria
L’any 1997, l’Associació va inaugurar una llar-
residència de set places per a les persones amb 
discapacitat que per circumstàncies familiars ja 
no podien viure al seu domicili.

L’1 de juliol de 1998 fou constituïda la FUNDACIÓ 
PRIVADA AJEM amb l’objectiu de gestionar 
les llars-residències presents i futures per les 
persones amb discapacitat intel·lectual. Durant 
aquest anys hem incrementat el nombre de 
places degut a la demanda creixent.

La necessitat d’una remodelació a nivell 
estructural de les antigues llars-residència, ens 
va fer plantejar una nova edificació i l’any 2012 
la Fundació construeix la llar-residència Teresa 
Fernández, la qual porta el nom de la nostra 
desapareguda Fundadora. La capacitat és de 24 
places i compleix amb la normativa de supressió 
de barreres arquitectòniques i s’adequa a les 
necessitats presents i futures dels nostres 
residents.

La nostra trajectòria de 40 anys, evidencia que 
la nostra entitat està compromesa amb les 
persones amb discapacitat intel·lectual, és una 
organització eficaç i eficient, ben gestionada 
i transparent per la societat. Entitat sense 
afany de lucre, declarada d’Utilitat Pública 
pel Ministerio del Interior, des de l’any 1998 i 
guardonada l’any 2019 amb la Placa President 
Macià en la categoria de responsabilitat social 
empresarial.

Han estat 365 dies/any, 40 anys, 14600 dies de 
superació.

El dia 9 de maig, vam celebrar l’aniversari de la 
nostra Associació, havent-se constituït l’any 
1979.

Moltes gràcies a totes les persones que ens heu 
acompanyat al llarg d’aquests 40 anys i vau fer 
que la celebració del nostre aniversari fos una 
jornada emotiva i inoblidable.
http://www.ajem.cat/ca/post/40-aniversari-
del-jeroni-de-moragas

Moltes gràcies per oferir-nos el vostre talent i 
el saber fer, i per haver creat el 14600, el vostre 
documental, el nostre documental.

14600 dies de superació, una projecció de Cordegat



ACTIVITATS
PER

SERVEIS

ÀREA
EDUCATIVA

JARDINERÍA
Un jardí plè de 
colors
Amb la venda 
de les plantes 
hem gaudit 
d’excursions

6 Línies de
treball productiu

Estimulació sensorial

Activitat 
física
9 modalitats 
d’esport
Programa wii 
habilitation

TEATRE
2 
representacions 
teatrals
1 sortida al teatre 
Bartrina de Reus

RÀDIO A MÓRA 
LA NOVA
5 programes 
emesos
5 entrevistes 
realitzades

BIBLIOTECA

COMPARTIM 
AMB ALTRES 
CENTRES
2 Escoles:
Lluís Viñes i 
Viñolas i
Sta. Teresa

ESTIMULACIÓ 
SENSORIAL

ELABORACIÓ 
DE COSMÈTICS
Cremes 
corporals

ÀREA
LABORAL

Manipulats de
Gràfiques Salaet
La Masrojana
Celler Herència Altés
Serigrafia i reclams publicitaris
Imprenta
Recollida selectiva de taps 603 Clients

ÀREA
D’HABITATGE

ÀREA
OCUPACIONAL

ÀREA
DE SALUT

Programa de prevenció

3 Activitats d’ocupació
terapèutica
Manipulats per a empreses de blondes 
de restauració
Detalls de celebracions
Elaboració de sabó artesà

Envelliment Actiu
Atenem a persones majors de 
45 anys amb un empobriment 
de les funcions bàsiques i el 
nivell cognitiu.
5 Itineraris personalitzats
Històries de vida

Inclusió a la comunitat
Col.laboració amb escoles, 
residències i entitats

RECOLLIDA 
SELECTIVA
30 KG de 
residus 
classificats
Compostatge 
d’adob pel 
Projecte de 
Jardineria

Alimentació 
saludable
Programa 
escolar de 
fruita i llet

Millora de la 
dieta dels 
menús que 
oferim

Teràpia
sexoafectiva

Benestar 
emocional
Caninoteràpia

Teràpia de 
cavalls

Sortides 
lúdiques, 
culturals i d’oci

Programa Envelliment 
Actiu

Aprenetatge d’habilitats 
domèstiques

Inclusió a la comunitat

Taller de motricitat

Atén a alumnes 
amb necessitats 
educatives especials, 
en edats compreses 
dels 3 als 21 anys.

3
alumnes comparteixen

escolarització amb 
centres ordinarisAtén a persones majors de 18 

anys amb discapacitat intel.
lectual, mitjançant un programa 
de suports individual que es 
desenvolupa en diferents 
activitats dins les àrees 
d’ajustament personal i social i 
d’ocupació terapèutica.

Atén a persones adultes 
proporcionant una llar de 
qualitat, amb el suport tècnic 
i professionals adequat a les 
necessitat de suport limitat, 
extens i generalitzat.24

persones ateses

USAP
Unitats de suport a l’activitat 
professional
Compta amb un equip de 
professionals que atenen a les 
persones treballadores amb 
discapacitat intel.lectual del 
Centre Especial de Treball, 
intervenint des d’una vessant 
personal, social i laboral.

53
persones ateses

7
persones ateses

30
alumnes atesos
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Activitats realitzades durant l’any
Experimentem i aprenem
Hem desenvolupat activitats que han permès experimentar els aprenentatges 
escolars, les habilitats socials i les relacions interpersonals. Hem gaudit de bones 
experiències i aprenentatges a la Reserva Natural de Sebes. Sessió de musicoteràpia 
i ritmes amb el cos. Visita a les instal.lacions de Canal TV a Reus. Taller de cuina. 
Observatori de l’Ebre a Roquetes i visita al Litterarum, Fira del Llibre a Móra d’Ebre. 
Experiència amb animals. Equinoteràpia. Sabó i cremes corporals artesanals.

Participem i compartim
Hem participat a la Mostra de Teatre infantil i juvenil de la Ribera d’Ebre. Hem compartit 
experiències amb altres centres d’educació especial de les Terres de l’Ebre: jocs 
cooperatius, rialles, coneixença, interacció i emocions, amb escola Lluís Viñas i Viñolas 
i Sta. Teresa de Móra d’Ebre. Hem participat al Tradijoc (jocs tradicionals amb els 
instituts de la Ribera d’Ebre), al Dia mundial de l’activitat física a Móra d’Ebre i a Trobades 
esportives al territori. Hem compartit una experiència multisensorial dels Planetes amb 
l’escola Lluís Viñes i Viñolas i amb l’Escola Sta. Teresa. Participem a la caminada popular 
organitzada per l’Associació Matem lo Bitxo, a benefici del càncer infantil. Hem col.
laborat i participat en la Lectura del Manifest del Dia de la Dona a Móra d’Ebre. Un grup 
de residents, en representació de la nostra entitat van ser convidats a l’acte de l’Ofrena 
Floral, l’11 de setembre, organitzat per l’Ajuntament de Móra d’Ebre.

Som voluntaris
Un grup d’alumnes a participat com a Voluntariat a la reserva 
natural de Sebes a Flix. El Centre Ocupacional i la Llar-
residència col.labora venent samarretes per la investigació del 
càncer infantil a través de l’Associació Petits Valents de Flix.

Defensem els nostres drets
A finals de l’any 2018, amb la reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), 
unes 100.000 persones van recuperar el dret a vot que tenien restringit com a conseqüència 
d’una resolució judicial d’incapacitació. El 26 de maig vam poder exercir el nostre dret a 
vot!!.
Durant l’any ens hem sumat a donar veu a les reivindicacions per l’eliminació de la violència 
envers les dones, i exigint oportunitats per les persones amb discapacitat. Vam renovar el 
Consell Escolar i el Consell de Participació del Centre Ocupacional, exercint el dret a vot els 
membres de cadascuna de les representacions (persones usuàries, famílies i professionals).

Ens formem
Els alumnes de l’escola van participar al Taller de diversitat sexual impartit pel consell 
comarcal Ribera d’Ebre.
Les persones treballadores del Centre Especial de Treball es van formar en primers 
auxilis a la seu de la Creu Roja. Amb l’objectiu de saber utilitzar el telèfon d'emergències al 
domicili particular, han visitat la Seu del 112 a Tarragona. Durant l’any han realitzat el curs de 

competències laborals, impartit pel Centre AGMA de Gandesa.

Gaudim
Aquest any hem viatjat a Tremp, Tarragona, Xerta, Coma-ruga, 
Vielha.
Hem realitzat sortides a Port Aventura, Reus, Cambrils, a la 
platja i a les poblacions del territori.
Són les activitats més integradores per la persona.
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IMPACTE DEL JERONI DE MORAGAS
en les persones del territori

Persones

Professionals

Famílies

Socis

111 atesos
nens, joves, adults i gent gran

Els nostres serveis atenen a 
persones amb discapacitat 
de les comarques del Baix 
Camp, Baix Ebre, Priorat, 
Ribera d’Ebre i Terra Alta

69
Professionals

7 amb certificat de discapacitat

Dones

85%
Contractes indefinits

95%
Hores formació

12 formacions realitzades

432

2154
Atencions familiars

10
Reunions i

activitats amb famílies

256

24 Persones ateses a la Llar-residència
de la Fundació Privada AJEM

80% Celebració del 40 aniversari

65%  Festa del vi solidari

Col.laboren

Població atesa per comarques

Grau de satisfacció de les famílies

Molt satisfet

Satisfet

Poc satisfet
N/C no sap N/C no sap

Poc satisfet

Satisfet

Molt satisfet

CENTRE OCUPACIONAL LLAR - RESIDÈNCIA

Seguidors xarxes socials

772 876 1968
visualitzacions

Ribera d’Ebre

Terra Alta

Baix Camp

Priorat

Baix Ebre

Àmbit territorial
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COMUNICACIÓ I DIFUSÓ
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Ajuntament
d’Aldover

El Centre Especial de Treball dóna oportunitat de treball remunerat 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 treballs de qualitat i competitius:
. Estem reconeguts dins el sector, ja que el nostre potencial recau en el valor social afegit.
. Ens adaptem a la necessitat del client.
. Tenim eines, experiència i professionalitat per aconseguir el millor resultat possible i la 
satisfacció dels nostres clients.

TREBALLS PRODUCTIUS

Arts gràfiques
Impressió offset i digital. Llibres, programes, cartells, revistes, catàlegs, tríptics, díptics, sobres, 
factures, agendes escolars.. Impressió digital en gran format.

Manipulats
Manipulats de paper, ensobrat, embossament, encapsat, etiquetatge.

Recollida de taps

Serigrafia
Estampació tèxtil, roba esportiva...

La nostra empresa, Impremta AJEM PRINCIPALS CLIENTS

347

16
Organismes

Institucionals

10
Ajuntaments

16
Instituts i

Escoles d’Educació

68
Entitats socials,

culturals i esportives

84
Empreses

163
Clients particulars

Consell Comarcal
de la Terra Alta

AJUNTAMENT DE
MÓRA D’EBRE

Ajuntament de
Corbera d’Ebre

COL.LEGI
SANTA TERESA

Monjas Mínimas
Sagrado Corazón
Móra d’Ebre

Ajuntament de
La Torre de l’Espanyol

Ajuntament
de Benissanet

Ajuntament de
Móra la Nova
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Xarxa relacional
Actes i donatius solidaris destacatsCampanyes solidàries

Recaptació   300€

Farmàcia Amèlia Barbero de Flix, engega una campanya solidària on destina 1% de la compra amb la 
targeta Farma Premium.

Unió de Botiguers de Móra d’Ebre i Obra Social La Caixa, organitzen la Setmana Solidària a Móra 
d’Ebre. Per cada compra que es faci efectiva amb targeta es destinarà 1€ a la nostra entitat.

Celler Bielsa Ruano de Vilalba dels Arcs, ha destinat una part de la venda del vi Lo noi del saxo a la 
nostra entitat.

La Cooperativa Agrícola de Corbera d’Ebre ens va fer entrega el 8 de juny d’un xec solidari, recaptats 
amb la venda del Vi Solidari Sense Límits durant l’any 2018.

Recaptació  1.000€

Recaptació  1.500€

Recaptació   14.430€

Associació de Jubilats i Pensionistes de Móra d’Ebre i l’Ajuntament de Móra d’Ebre, organitzen, al 
juliol, una nova edició d’Àpats en companyia.

Companyia de Flexus Teatre de Flix  Al setembre van representar l’obra Ja n’hi ha prou sota la 
direcció de Roser Guasch i a benefici de la nostra Entitat.

Comissió Sant Galderich

Comitè Ercros de Flix

Soci de l’Associació que col.labora amb major aportació econòmica, realitza un donatiu puntual.

Recaptació  1.291€

Recaptació  2.510€

Donatiu  2.028,54€

Donatiu  1.000€

Donatiu  1.000€
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Jeroni de Moragas    Memòria 2019 Jeroni de Moragas    Memòria 2019

Dades econòmiques

INGRESSOS 1,37 M€
6,5 % respecte el 2018K

DESPESES 1,35 M€
4,25 % respecte el 2018K

19.520,20€
COL.LABORACIÓ
AJUNTAMENTS

17.000€
CONVENIS DE
COL.LABORACIÓ

3 Ajuntaments signen conveni de
col.laboració amb la nostra Entitat: 
Ajuntament d’Ascó, Ajuntament de Flix i 
Ajuntament de Móra d’Ebre

3.520€
AJUNTAMENTS SOCIS
I AJUT SOCIAL

7 Ajuntaments Gandesa, Garcia, La Torre 
de l’Espanyol, Móra la Nova, Miravet, El 
Masroig i Capçanes

29.093,54€
AJUTS D’ENTITATS 

SOCIALS I 
ASSOCIATIVES

8 Entitats col.laboren amb l’entitat: Obra social La Caixa, Flexus Teatre, 
Unió de Botiguers Móra d’Ebre, Banda de música de Miravet, Comitè 
d’empresa Ercros, Associació Amics Riba-roja d’Ebre, Comissió Sant 
Galderich

16.407€
INICIATIVA 
PRIVADA

3 Empreses engeguen campanyes solidàries a favor de la nostra 
entitat: Cooperativa Agrícola Corbera d’Ebre, Jurisa Solucions SL, 
Farmàcia Amèlia Barbero

33.587,48€
INICIATIVA 
PRIVADA

280 Persones col.laboren amb l’Entitat

Concertació de
serveis amb 
l’administració
62%

Venda de productes i serveis
20%

Subvencions
de personal

3%

Altres
ajuts i

donatius
12%

Quotes associats
2%

Convenis de col.laboració
amb ajuntaments i entitats

                                        1%

Despeses
de personal
75%

Despeses de 
funcionament 

9%

Compres
aprovisionament 

activitat
13%

Altres despeses i amortitzacions
3%

Manteniment i millora instal.lacions

Desinfecció de les dependències

Reparació i manteniment dels vehicles de transport de l’entitat

Adquisició de material de psicomotricitat

Pavimentació del soterrani-magatzem de l’edifici de la Llar-residència

Acondicionament de la sala de serigrafia

Adquisició d’un rentavaixelles nou.

Instal·lació de control de presència per al personal de l’Associació. 

Instal·lació d’alarma i càmeres de seguretat a l’Associació.

IMPACTE DE LES ACCIONS DE CAPTACIÓ DE FONS

ASSOCIACIÓ JERONI DE MORAGAS FUNDACIÓ PRIVADA AJEM

INNOVACIÓ I MILLORES

Subvencions 
manteniment 
Serveis Socials
76%

Altres ingressos 
derivats dels Serveis 
Socials
17%

Resta d’ingressos
7%

INGRESSOS 0,72 M€
3 % respecte el 2018K

DESPESES 0,70 M€
5,6 % respecte el 2018K

Despeses
de personal
68%

Compres, 
treballs i serveis 

realitzats per 
empreses 

externes
10%

Serveis exteriors, 
tributs i altres
despeses de
l’explotació
13%

Dotació a l’amortització d’immobilitzat 
i resta despeses
9%



Moltes gràcies

Departament d’Ensenyament com a centre formador en pràctiques a:
Institut Ebre de Tortosa, Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre, Institut Priorat de Falset i 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Col·laborem

Col·laboradors

gráficas 
salaet s.a.Móra d’Ebre

Ajuntament d’AscóAjuntament de Flix
Consell Comarcal

de la Terra Alta
Ajuntament de
Móra la Nova

Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre

Ajuntament de
Móra d’Ebre

Ajuntament de
La Torre de l’Espanyol


