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Encara que en les memories anuals solen ser els Presidents els qui
assenyalen rumbs i analitzen campanyes passades, tambe els beneficiaris de

la tasca de tota entitat hi son convidats a dir-hi la seva. I qualsevol dels
familiars afiliats i servits per la nostra ASPROS podria dir aproximadament
el mateix que un altre associat: no hi ha diferencies, tots estern dalt del

mateix vago i fern el mateix viatge. '

Mes enlla de realitzacions concretes, i val a dir que cada any n'hi ha de

noyes i ben positives, diria que els pares i mares, els germans 0 qui sigui de
la familia que tingui al seu carrec l'acollit, destacara per damunt de tot la

.

projeccio social d'una entitat com Aspros, tant si es amb els perfils de la

dificilment sostenible Associacio dels primers temps, evocats tan sovint ara

que han passat trenta anys llargs, com de l'Associacio actual, mes ben

afermada en organitzacio, experiencia i maniobrabilitat. La tasca d'aquesta
Aspros no ha de veure's unicament com impulsora d'un, dos 0 tres centres

d'acollida i treball: cal veure-la com una realitat que s'ha projectat damunt
les families canviant-ne els punts de vista, introduint elements de confianca,
estenent uns models d'inter-relacio. Els beneficiaris de les creacions

d'Aspros son dobles: d'una banda els inmediats, els residents als centres, 0

que hi assisteixen diariament, i de l'altra, les families, que han pogut tothora

dipositar la confianca en qualsevol dels esglaons d'una organitzacio avui

complexa i eficient. EI benefici per als familiars nomes els coneixen els

familiars: ningu de fora pot imaginar el canvi que representa l'atencio,
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millorament, sociabilitzaci6 de en que es tradueix la inserci6 en un dels

centres de part del qui l'ha necessitada 0 li ha estat aconsellable.

Pen) cal dir mes: tambe aquella persona directament assistida percep el

benefici: les realitzacions de l'Associaci6, tot i que les responsabilitats
diaries recauen en persones sensibles i tecniques alhora, tenen un efecte

molt positiu en el caracter i taranna convivencial dels acollits.

I la societat en general, sense que en tingui consciencia, es va enriquint amb
els fruits d'aquell treball. Es una societat en cami de ser mes tolerant, mes
acollidora i mes plena. Nomes que el model social de les institucions

emparades per Aspros pogues traslladar-se a molts sectors desorientats de la

societat actual, aquesta rebaixaria les seves exigencies, ensordiria les seves

intolerancies i donaria fruits d'equilibri.
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