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Participants, famílies, amics i amigues d’AURA:
Sembla que era ahir quan buscàvem un nom per iniciar un projecte que ens il·lusionava.
No érem conscients de que començàvem un camí nou que canviaria la vida de moltes
persones i que seria un referent per a moltes entitats del país i de fora.
Han passat 25 anys i el grup dels primers 8 participants, ha anat creixent fins a superar els
150 que formen Aura actualment.
La metodologia que vam aplicar des del primer dia de manera intuïtiva esta actualment
reconeguda a tot el mon com “Treball amb Suport”(TAS). Va ser una modalitat
innovadora d’inserció laboral que ha permès que moltes persones hagin pogut tenir
accés a ser treballadors en l’entorn del mercat obert oferint-los un suport personalitzat.
El nom AURA va ser clarament un encert. Aura ha tingut sempre vent favorable ,tal com
defineix la paraula el diccionari. No ha estat un camí fàcil però sempre ha pogut sortejar
les dificultats amb alguna mà que ens ha ajudat , amb el suport de les famílies, amb
empresaris compromesos i amb el convenciment de estar en línia amb la Convenció
sobre els drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU i ratificada al nostre país.
Com veureu en la memòria que ara us presentem, la missió de AURA va més enllà de
l’acompanyament a cercar i mantenir un treball. Aura ha creat serveis i programes per
atendre la persona globalment, en les seves àrees socials i personals, habitatge, formació
continuada i moltes activitats en les que anem participant.
El creixement imposa però tenim el convenciment que és necessari donar opcions a molts
candidats nous i seguir atenent amb qualitat a tots els qui comencen una nova etapa de
merescuda jubilació.
Aquest any 2014 es un any de celebració que voldrem compartir amb tots vosaltres:
Els qui heu confiat amb Aura ,els qui ens heu donat suport,els que heu treballat com
professionals donant el millor de vosaltres , els voluntaris , els empresaris i els companys de
feina i no cal dir amb els participants, protagonistes i raó de ser del nostre projecte .
A tots i totes felicitats i tot el nostre agraïment.
Equip Directiu (Glòria Canals, Maria Cabre i Carme Llorens)
Barcelona març del 2014
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LA FUNDACIÓ: Presentació

La nostra MISSIÓ és “ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual
mitjançant la inclusió social i laboral” seguint la metodologia Treball amb Suport.

Junta Directiva:

El projecte Aura ha estat membre fundador de:

Presidenta:
Montserrat Domènech

AESE (Asociación Española de
Supported Employment)

Vicepresidenta i Directora:
Glòria Canals
Secretari:
José Javier Valero
(Representant dels Amics del Projecte Aura)
Tresorer:
Camilo Cuyás
Vocal representant de les famílies:
Rosa Boada
Vocal representant de l’equip de professionals:
Carme Llorens
Vocal:
Oriol Tarrats
Vocal:
Alejandro Torrado

Patrons d’Honor:
Sr. Javier Aguilar
Sr. Carlo U. Bonomi
Sr. David García-Gasull
Dr. Climent Giné I Giné
Dr. Eduard Estivill
Sr. Ernesto Fernández Canseco
Sr. Juan José lópez- Burniol
Sr. Gabriel Masfurroll
Dr. Roger Mercadé Sales
Sr. Joaquim Poch
Sra. Eulàlia Trias
Sra. Isabel Martínez-Torralba

ACTAS (Associació Catalana de
Treball amb Suport)
EUSE (European Union Supported
Employment)
Fundación Emplea

ÉS MEMBRE DE:
Dincat (Federació Catalana
pro persones amb discapacitat
intel·lectual)
APSE (American Association for
Persons in Supported Employment)
Coordinadora Down Catalunya
Down España
Programa INCORPORA. Obra Social
“La Caixa”.
Xarxa F.I.L.: Foment de la Inserció
Laboral- Federació ECOM, ACAPPS,
AMMFEINA, ACTAS i INSERTA

La Fundació ha rebut els següents reconeixements:

• Premi al Compromís 1er de maig Rafael Campalans (1998)
• Premi IMSERSO a la integració laboral de persones amb discapacitat (1999)
• Premi Obra Social Caixa Sabadell (2006)
• Premi EcA Caja Madrid (2008) a la institució més veterana en aplicar el Treball amb Suport
• Reconeixement als 20anys,l Simposi de Treball amb Suport a Bilbao (2009)
• Premi Àmbit de la Discapacitat, Fundació Agrupació Mútua (2009)
• Reconeixement d’AESE per l’impuls del treball amb suport al País . Madrid 2013
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ORGANIGRAMA

COORDINACIÓ

DIRECCIÓ

GERÈNCIA

Registre de fundacions Núm.1980
Certificat de Qualitat ISO 9001:2000
Auditada per KPMG
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L’equip de professionals està format per:
Equip directiu:
- Glòria Canals (Psicòloga clínica i pedagoga))
- Maria Cabré (Psicòloga, MBA)
- Carme Llorens (Pedagoga)
Responsable Comunicació:
- Anna Martin (Gestió i Administració, Publicitat i
RP)
Responsables de Formació i Inserció:
- Cristian Burgos (Psicòleg)
- Mar Caparrós (Psicopedagoga)
- Mar Escolà (Educadora social)
- Roser Fernández (neuropsicòloga)
- Jaime Gutiérrez (Psicòleg)
- Laura Krauel (Psicòloga)
- Tània Manzano (Psicòloga)
- Laia Martínez (Educadora social)
- Sara Plaza (Mestra educació especial)
- Emili Rodríguez (Tècnic d’inserció social)
- Laura Rodríguez (Pedagoga)

3

Volem agrair de manera molt especial la
col·laboració de voluntaris:
- Tània Manzano Nogales
- Noelia Campoy Viñuales
- Mariona Jiménez
- Beatriz García
- María Olga Fuentealba Campos
- Daniel Torrejón Almirall
- Maura Soler
- Eduard Martín
- Carla Hernández Gutiérrez
- Laura Durà
- Eloi Torns Guitart
- Débora Navarro
- Jordi Haro
- Georgina Ilán Cintas

DADES D’INTERÈS
GÈNERE

Dones
50%

Serveis generals:
- Maite Domingo (Administració)
- Rosa Roura (Comptabilitat)

ETIOLOGIA

Homes
50%

POBLACIÓ

Disc.
Intel·lectual
30%

EDATS

Síndrome
Down
70%

PROGRAMES
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PROGRAMES

1. Programa d’inserció
laboral

Coordinació: Laura Krauel i Emili Rodríguez
La feina és l’element d’integració social més important¸
també, per a les persones amb discapacitat.
Durant l’any 2013, s’han atès un total de 125
persones en aquest programa.

1.1.Formació Prèvia i Autonomia
personal
Els participants que s’incorporen al Projecte Aura
segueixen un itinerari individual amb una formació
que inclou un programa individualitzat de la millora
de la seva autonomia personal, habilitats socials,
desplaçaments autònoms, coneixement del
programa i actitud envers el treball.
Durant el 2013 s’han atès un total de 47 en persones
en atur.
Les persones que assisteixen a aquest
programa formen el GRUP A, són aquelles
persones que inicien el seu procés d’inserció
laboral.

1.2. Inclusió laboral
Els participants comencen unes pràctiques en les
empreses acompanyats d’un professional del Projecte
Aura (formació en situació real). El preparador
laboral acompanya el participant, durant aquestes
pràctiques, que tenen una durada d’entre 2 i 4 mesos.
Després d’aquest període d’aprenentatge i quan
el candidat/a conegui bé el seu treball i manifesti
una actitud correcta, l’empresa contractarà al
candidat/a segons les condicions legals contractuals
establertes.
Les persones d’aquest programa es troben
en el GRUP B que està format per tots
aquells nous treballador que comencen
una nova feina i també per usuaris que
reben un seguiment setmanal.

Durant aquest any s’han realitzat les següents
pràctiques laborals:
• Susana Lilibeth M - Pastisseria Buvette
• Laia M. - GPO
• Francesc P. - Dincat
• Elisabet V. - IESE Business School
• Oriol G. -Thuya
• Belén M. - Infopress
• Jose Mª F. - Mr Guau.
• Guillem S. - Random House Mondadori
• Mariona G. - Starbucks
• Susana L. M. -Daba, SA.
• Clara B.- Hotel Regina
• Miquel V.- Fundació DIR
• Sergio I. - Estación Servicio Repsol RACC
• Marc B. - Mr. Guau.
• Sofía U.- Zurich
• Anna B.- Monlau
• Jordi R. - CBRE Richard Ellis
• David H. -Calboquer, SL.
• Sara M. - Casa de Carlota
• Joan P. - Casa de Carlota
• Georgina B. -Echevarria Clínica Dental
• Alfonso G. -Monlau
• Anna V. - Dincat
• Anna V. - Fundació Itinerarium
• Juan Carlos G. - Fundació Escola Teresianas.
• Beatriz C. - Casa Ametller
• Sergi M. - Casa Ametller
• Nora S. - Casa Ametller
• Alicia R. - Casa Ametller
• Cristina V. - Decathlon Port Forum
• Oscar R. - Decathlon Port Forum
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s’han signat els següents NOUS Contractes:

Guillem

Esther

Random House Mondadori

José Mª

Buenas Migas

Laia

Susana

GPO

Anna

Ruben

Georgina

Jordi

DINCAT

Sergi

Repsol

IESE

Anna

CRBE Richard Elli

Segio

Beth

Marc

Mr Guau

Thuya i Bel Cosmetics

Buenas Migas

Clínica Dental Echeverria

Starbucks

Oriol

Nespresso

Serhs Food

Mariona

Mr Guau

Alicia

Casa Ametller

Clara

Hotel Regina

Casa Ametller

Miquel
DIR

S’han aconseguit 19 renovacions de contractes.
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Participants que fa MÉS DE 20 anys que treballen

Sara M.

Ruth A.

Carles D.

Raúl P.

Yolanda

Eduard P.

Raquel B.

Eusebio

Eva C.

Mónica M.

Jordi F.

Oriol

Jaume D.

1.3. Seguiment Laboral i Personal
Es tracta d’una atenció personal individualitzada, assessorament i avaluació continuada a l’empresa
per tal d’assegurar la continuïtat i la promoció en el lloc de treball. Es du a terme mitjançant entrevistes
individualitzades tant al participant com a l’empresa.

GRUP NOVA FEINA 7%
GRUP A
11%

GRUP D
26%

temporal
20%
GRUP B
30%

INDEFINIT
80%

GRUP C
26%

PERSONES ATESES

TIPUS DE CONTRACTES
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2. Programa de Formació
Continuada
Coordinació: Mar Caparrós i Laura Rodríguez
És un espai que s’ofereix als usuaris que participen en
el Projecte Aura com un complement indispensable
a la integració laboral. Avui es considera un dret i un
deure per tots els ciutadans procurar millorar la seva
formació al llarg de tota la vida. En el cas d’adults
amb dificultats cognitives, la formació continuada
resulta imprescindible tant per poder mantenir les
competències ja adquirides, com per adquirir nous
coneixements que els han de permetre, al costat
d’un treball normalitzador, ésser ciutadans actius,
participatius i responsables.

• Cuines del món
• Les meves plantes
• El valor dels diners
• Espai de lectura
• Gimnàstica mental amb ordinador
• Informàtica

2.1. Formació general, mòduls i
cursos pràcticS
Es realitza una part formativa dedicada a la millora
cognitiva, a aprendre a aprendre, millora de
l’expressió escrita i comprensió lectora, etc. A més,
es dissenyen mòduls i monogràfics que vehiculen
tant coneixements instrumentals com coneixements
del medi social i natural en el sentit més ampli, que
varien cada curs.
Durant l’any 2013 64 persones han assistit a
aquest programa.

A formació continuada s’ha treballat:
• Taller de pensar
• Estimulació cognitiva
• Lectoescriptura
• Anglès
Mòduls:
• Butlletí d’AURA
• Tradicions d’aquí i ara
• Aigua font de vida
• Descoberta de la cultura
• Com me’n surto d’aquesta
Cursos pràctics:
• Cuida la teva imatge
• Taller de cuina saludable
• Fem cultura
• Iniciació a la fotografia
• Primers auxilis II
• L’art del saber estar
• Per un consum responsable

2.2. Comunicació Eficaç
Té com a objectiu principal millorar les habilitats socials
i les competències lingüístiques dels participants del
Projecte Aura per tal d’afavorir el desenvolupament
social i personal. Les àrees d’intervenció es concreten
en: habilitats socials, habilitats comunicatives i
habilitats d’expressió verbal.
20 persones han participat en el programa.
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3. Programa de Vida amb
Suport

Coordinació: Cristian Burgos i Sara Plaza

3.1. AURA HABITAT:
Aquest projecte es centra en oferir la possibilitat als
participants del Projecte Aura de fer una estada
en un entorn normalitzat amb joves estudiants
universitaris, aprenent a conviure i a fer-se càrrec
de les responsabilitats que comporta compartir
casa amb altres persones. Es tracta, doncs, de fer
un període de residència en un pis compartir per 3
participants del P. Aura i 3 estudiants de psicologia,
ciències de l’educació o treball social.

Durant el 2013 han participar 13 persones.

4. Programa d’AutoGESTORS
Vox-Nostra
Coordinació: Mar Escolà i Noelia Campoy
L’any 1997, amb el suport del Projecte Aura, neix Vox
Nostra amb la intenció d’obrir un espai on els joves
puguin debatre i defensar els seus drets i interessos.
“Els autogestors representem la paraula, els valors,
el trencament del silenci i un dels inicis de la lluita
per la igualtat per a les persones amb discapacitat”.
Durant el 2013 els membres de Vox Nostra han
participat a la VI Trobada autonòmica d’autogestors
al Palau Macaya de Barcelona. A més a més,
aquest any han treballat els valors, per això s’ha
fet un voluntariat a un menjador social i un curs
sobre l’autoestima. També s’han realitzat activitats
d’intercanvi com la sortida amb els autogestors de
Huesca durant l’estiu i les sortides culturals com el
musical Boig per tu i Mecano, l’improshow, el làser
tag i altres.

3.2. Suport a la pròpia llar
La Fundació Projecte Aura és un centre acreditat
per l’ICASS per oferir aquest servei. S’ofereix el
suport necessari als usuaris que ho demanin per
tirar endavant la seva vida autònoma.
En el 2013 s’ha donat suport a 7 persones.
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5. Programa de
Neuropsicologia:
Coordinació: Roser Fernández

5.1. Investigació
Aura Fundació ja fa 4 anys que coordina un estudi
multicèntric juntament amb la Universitat Ramon
Llull (URL), en el que participen, en una primera
fase, 25 institucions les quals 23 són espanyoles i 2
iberoamericanes.
A partir de l’Screening Aura de Seguiment
Neuropsicològic SAS-NPS d’indicadors cognitius,
emocionals i conductuals, s’han recollit i també
analitzat els resultats obtinguts de 205 persones amb
síndrome de Down.
L’objectiu principal de l’anàlisi de resultats és,
d’una banda, conèixer el perfil neuropsicològic
de les persones segons tres franges d’edat ben
diferenciades (menors de 30 anys, d’entre 31 i 40
i més gran de 40 anys) i, d’altra banda, fer-ne el
seguiment longitudinal per tal de poder detectar
i descriure els canvis que poden anar apareixen a
mesura que es fan grans i envelleixen.
Actualment, l’Screening Aura de Seguiment
Neuropsicològic (SAS-NPS) d’indicadors cognitius
consta de 15 proves i és una eina precisa per poder
fer el seguiment i millorar la intervenció com a mesura
preventiva. Des de fa anys estem aplicant programes
d’estimulació cognitiva amb l’objectiu de mantenir
i/o potenciar les capacitats dels participants.

5.2. AURA VITAL
És un programa que neix el 2012 i ofereix un espai
adequat a les persones amb discapacitat intel·lectual
que per diferents circumstàncies necessiten estar
fóra de l’entorn laboral, ja sigui de manera temporal
o definitiva. El procés vital és diferent per a cada
persona i aquest programa pretén oferir un suport i
una atenció adequada mitjançant activitats a nivell
cognitiu, cultural i artístic, afavorint un envelliment
actiu.
5 persones han estat ateses en el 2013.

6. Programa inicial
Aquest programa neix el 2012 i està dirigit a
adolescents i joves amb discapacitat intel·lectual
amb l’objectiu de fomentar les seves capacitats,
habilitats i actituds per tal que adquireixin la màxima
autonomia i puguin participar de forma activa en
la preparació del seu futur.
12 joves han estat atesos en el 2013.
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ALTRES ACTIVITATS

GENER
Campanya de Nadal de
l’Ajuntament
Participants d’Aura Fundació
participen en la campanya
de Nadal de l’Ajuntament de
Barcelona.

Conveni Obra Social
Ibercaja
Aura Fundació i Obra Social
Ibercaja signen un conveni
per el manteniment laboral de
persones amb discapacitat
intel·lectual en empreses
ordinàries.

ABRIL
Projecte “Tria Bo, Tria
Sa”
Participants d’Aura Fundació
participen en el Projecte “Tria Bo,
Tria Sa” de Caprabo.

Jornades
Glòria Canals, Directora d’Aura
Fundació, assisteix a les jornades
“BENEFICIS ECONÒMICS DE LA
INCLUSIÓ EN EL MÓN LABORAL DE
PERSONES AMB DISCAPACITAT”,
que ha organitzat la Fundació
per Diversitat.

MARÇ
Visita a Font Agudes
Entrevista a “El Mirall”
de Catalunya Ràdio
Participants d’Aura Fundació
entrevistats al programa de ràdio
“ El Mirall” de Catalunya Ràdio.

Participants d’Aura Fundació
visiten el “manantial”de Font
Agudes a Arbúcies.

MAIG
Visita al Parlament
Europeu a Roma
Set joves espanyols amb síndrome
de Down parlen a l’Oficina del
Parlament Europeu a Roma
sobre la seva participació en la
vida política, entre ells la Rosa,
participant d’Aura Fundació.
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Bequem per la inclusió

JUNY

11th EUSE Conference

Participants d’Aura Fundació
participen en la campanya
Bequem per la inclusió.

Aura Fundació
participa la I Cursa
Popular de la
Cerdanya apadrinada
per Kilian Jornet

La Roser i la Laura, professionals
d’Aura Fundació participen en el
11th EUSE Conference, organitzat
a Dublín.

Cinc atletes d’Aura Fundació
participen a la Cursa Popular
de Cerdanya, entre Osseja
i Puigcerdà, una cursa que
apadrina el super campió en
curses de muntanya Kilian Jornet.

Anna finalista del
“Català de l’Any 2012”

Pre-estrena de la
pel·lícula “Llévame a
la luna”

Anna Vives participant d’Aura
Fundació queda finalista del
“Català de l’Any 2012”, aquest
premi està organitzat per el
Periódico de Catalunya.

Participants, famílies i amics
d’AURA fundació assisteixen a
la pre-estrena de la pel·lícula
“Llévame a la luna”.

Participants de
Vox Nostra fa de
voluntaris
Participants de Vox Nostra fan
tasques de voluntariat gràcies a
l’Associació de Voluntaris de La
Caixa.
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JULIOL
Futbol sala solidari
Aura Fundació participa en el
Gran torneig de FUTBOL SALA
SOLIDARI, organitzat per Down
Catalunya i el club MasnouInterdinàmic.

Conveni Fundació
Barclays i Aura
Fundació
La Fundació Barclays i Aura
Fundació, gràcies a la mediació
de l’organització Invest for
Children, signen un conveni de
col·laboració per promoure la
integració laboral de persones
amb discapacitat intel· lectual.

AGOST
Joan Gamper
Participants d’Aura Fundació, són
“Titulars” en Torneig Joan Gamper.

SETEMBRE
PROYECTO STELA DOWN
MADRID
Acte d’Estiu d’Aura
Fundació

Camí de Santiago
Gràcies a la col·laboració
de Down Catalunya,alguns
participants d’Aura Fundació fan
el Camí de Santiago.

El dia 10 de juliol té lloc l’acte
d’estiu d’Aura Fundació.
Comptant amb la presència de
l’Il·lustríssima Regidora de Família,
Infància Sra. Irma Rognoni, el Sr.
Marc Simón de la Fundació La
Caixa, Sr. Carlos Martínez de
Campos President Fundació
Barclays, el Sr. Jose Manuel Desco
Director de T- Systems i el Sr.
Carlo U. Bonomi, president d’Invest
for Children.
Un any més, ha estat un acte molt
entranyable on es fa l’entrega
de tots els diplomes i s’explica la
feina feta durant el curs 2012-2013.

Aura Fundació visita el Proyecto
Stela de Down Madrid gràcies
a les bosses d’intercanvi de
professionals organitzades per
AESE i la col·laboració del Real
Patronato de la Discapacidad.

OCTUBRE
ASSOCIACIÓ SANT
TOMÀS
La Glòria i la Carme, part de
l’equip directiu d’AURA Fundació,
assisteixen a la presentació del
projecte europeu TOP SITE de
l’Associació Sant Tomàs.

AURA FUNDACIÓ - MEMÒRIA 2013 - 16

Trobada a Port
Aventura

Presentació nou casc
Jorge Lorenzo

DESEMBRE

La trobada a Port Aventura ha
estat tot un èxit, gràcies al bon
temps i al caliu de la gent que
va voler compartir un dia de festa
amb les persones amb síndrome
de Down.

Participants d’Aura Fundació
assisteixen ahir a la presentació
del nou casc del Jorge Lorenzo
fet per l’Anna Vives.

Aura Vital preparen una exposició
de les seves pròpies fotografies a
l’Espai de Gent Gran de l’Esquerra
de l’Eixample.

Taller amb material
reciclat
Participants d’Aura Fundació
realitzen un taller de fabricació
d’objectes d’oficina amb
material reciclat.

NOVEMBRE
Casa Ametller
Participants d’Aura Fundació
visiten avui la fàbrica de producció
de la Casa Ametller.

XI Congreso Nacional
de Empleo con Apoyo
Professionals d’Aura Fundació
participen en el XI Congreso
Nacional de Empleo con Apoyo
(AESE).

Exposició Fotos

Visita a l’Aula
Ambiental
Participants d’Aura Fundació
visiten al Punt Verd i taller
pràctic sobre reciclatge a l’Aula
Ambiental de Sagrada Família.

Trobada
d’Autogestors
Aura Fundació participen
en la trobada d’Autogestors
organitzada per Down Catalunya i
que va tenir lloc al Palau Macaya.

Sopar de Nadal
Professionals i participants d’Aura
Fundació es reuneixen pel sopar
de Nadal.

AURA FUNDACIÓ - MEMÒRIA 2013 - 17

6

FINANÇAMENT

Des de la Fundació Projecte Aura volem agrair tots els ajuts que hem rebut durant aquest 2013 i que han
permès que duguem a terme la nostra tasca amb qualitat i estabilitat. Esperem poder continuar mereixent
la vostra confiança i comptar amb el vostre recolzament.

PúbliqueS
Departament d’Empresa i Ocupació:
- ORDRE EMO/285/2013: Programa Treball amb
Suport de persones amb discapacitat i/o malaltia
mental en el mercat ordinari de treball.
- ORDRE EMO/279/2013: Programa d’orientació
i acompanyament a la inserció de les persones
amb discapacitat i/o malaltia mental de la xarxa
d’orientació per a l’ocupació.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales- Atención
a familias

Departament d’Acció Social i Ciutadania
- Suport a la pròpia llar
- Aura Habitat
- Suport a la Integració
Ajuntament de Barcelona
- Districte: Vox Nostra
- Institut Municipal de Persones amb DiscapacitatManteniment laboral a l’empresa ordinària
Diputació de Barcelona- Inserció laboral

PRIVADes
En aquest 2013, AURA ha renovat el conveni de col·laboració firmat al 2012 amb la
Fundación Barclays, gràcies a Invest for Children, que ha permès dotar d’estabilitat
i qualitat el programa laboral, per tal de dur a terme un pla de creixement a 5 anys.
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DONACIONS I COL·LABORACIONS

Un anys més, Invest for Children col·labora estretament
amb el creixement d’AURA Fundació.

La Fundació Projecte Aura és una de les entitats
col·laboradores en el Programa Incorpora de La
Caixa. És un programa d’intermediació laboral basat
en les necessitats del teixit social i empresarial i que
garanteix la integració de la persona a l’empresa

A més, aquest any, La Caixa també col·labora en el
programa “Aura Vital: programa d’atenció global
per prevenir un deteriorament en baixes de llarga
durada i oferir un envelliment actiu i saludable als
participants que ho requereixin”

La Fundació Serra Santamans ha col·laborat amb
la Fundació Projecte en els programes d’inserció i
seguiment laboral.
La Fundació Sert¸ col·labora un any més amb la
Fundació Projecte Aura en el programa “preparant
al futur”.
L’obra Social Ibercaja ha contribuït en el programa
d’inserció laboral de persones amb discapacitat
intel·lectual.
L’Associació Amics del Projecte Aura
segueix donant suport a la fundació per
al seu desenvolupament i finançament
amb diferents alternatives.
L’Empresa Tenea ens ha confiat la seva
donació per “mesures alternatives” per
suport a noves insercions.
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EMPRESES ‘AMB AURA’

AMB EL SUPORT DE:

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:
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Ronda General Mitre, 174 08006 Barcelona
Tel 93 417 76 67 - Fax 93 418 43 17
info@aurafundacio.org
www.aurafundacio.org

