
La Fundació ASPRONIS va 
presentar el passat 21 de març el 

seu codi ètic a la societat. Es tracta 
d’un recull dels valors amb què 
l’entitat s’identifica i amb els que 
totes les persones que en formen 
part es comprometen a treballar. 
El codi és la materialització del 
compromís d’ASPRONIS per la 
implantació de reflexió contínua i 
d’una cultura ètica. Va ser aprovat 
fa gairebé un any pel patronat de 
la Fundació i ara se n’ha fet l’edició 
bilingüe i adaptada en lectura fàcil 
perquè el codi sigui accessible per 
a tothom. També s’ha elaborat un 
vídeo que explica el contingut de 
manera gràfica, amb situacions 
quotidianes de l’atenció a l’entitat, 
i que incorpora subtítols.

El codi és un document viu que 
anirà enriquint-se amb el temps 
i les aportacions que tothom en 
vulgui fer. En paraules de Francesc 
Durà, director general de la 
Fundació ASPRONIS, el codi és “el 
reflex del compromís de l’entitat 
amb les persones, un compromís 
amb la Responsabilitat Social i amb 
l’autenticitat”.

L’òrgan que en farà seguiment 
és l’Espai de Reflexió Ètica de 
Serveis Socials, l’ERESS, un espai 
de consulta i assessorament 
format per professionals diversos 
de l’entitat que atén consultes, 
queixes o suggeriments en matèria 
ètica. La seva funció és la difusió 
i la formació dels valors ètics, i 
l’assessorament davant conflictes 
ètics a tothom que s’hi adreci. En 
cap cas l’ERESS pren decisions 

vinculants, emet recomanacions 
per escrit i en el termini màxim d’un 
mes. L’ERESS no admet anonimat i 
garanteix confidencialitat en tots 
els procediments.

L’acte de presentació va comptar 
amb la conferència sobre ètica 
en les organitzacions de Quico 
Manyós, educador social i director 
de continguts de la Consultoria 
Dignetik, amb àmplia experiència 
en bones pràctiques assistencials 
i assessoria de comitès d’ètica. 
Manyós va destacar la importància 
de l’ètica en la feina d’atenció a 
les persones perquè l’ètica, per 
si, treballa el dubte, i va remarcar 
l’efecte que té en les organitzacions. 
“L’ètica ens porta a donar espais 
en què les persones se sentin 
segures”, va dir Manyós, “perquè 
els professionals són gestors de 
felicitat i de dignitat”.

Aquest és el primer dels actes 
que l’entitat emmarca en el 50è 
aniversari de la Fundació que 
enguany celebra. La presentació 
del codi ètic, a la sala d’actes 
del Centre Catòlic de Blanes, va 

comptar amb la presència de 
l’alcalde de Blanes, Mario Ros, 
qui va tancar l’acte, i va destacar 
el paper d’ASPRONIS a Blanes en 
l’atenció del col·lectiu de persones 
amb discapacitat intel·lectual i en 
el teixit social blanenc des de la 
seva fundació.
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ASPRONIS presenta el Codi ètic de l’entitat
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La Fundació aposta per la reflexió ètica contínua

Segueix
-nos!

@aspronis

Escaneja el Codi QR per 
veure el vídeo del Codi ètic 
de la Fundació o visita el 
nostre canal de Youtube: 
Fundació ASPRONIS.

Al menú d’opcions        
pots seleccionar subtítols 
en català o en castellà.

Rosa Sánchez i Susana Becerra 
són les dues esportistes 

del Club Esportiu El Vilar de la 
Fundació ASPRONIS que han estat 
seleccionades per Special Olympics 
España per competir als Mundials 
Special Olympics que se celebraran 
a la capital dels Emirats Àrabs, 
Abu Dhabi, del 14 al 21 de març 
de 2019, en què 7.000 esportistes 
competiran en 24 disciplines.

La Rosa i la Susana entrenen amb 
el Club Esportiu EL VILAR des de fa 
molts anys i practiquen bàdminton 
a la Ciutat Esportiva de Blanes. 
Han participat als Campionats 
Territorials de Bàdminton de la 
Federació ACELL així com als 
Campionats de Catalunya de 
la disciplina. La darrera gran 
competició va ser el Territori 

Special de la passada tardor a La 
Seu d’Urgell i Andorra, i tenen 
posada molta il·lusió en els Special 
Olympics que se celebraran també 
a les seus lleidatana i andorrana el 
proper mes d’octubre.

El Club Esportiu El Vilar compta 
també amb suplents en bàdminton 
per al mundial dels Emirats Àrabs: 
el jugador Ferran Carramiñana i 
l’entrenador Esteban Vallmanya.

Dues esportistes d’ASPRONIS, seleccionades per als 
Mundials Special Olympics d’Abu Dhabi 2019
Les jugadores de bàdminton tenen confirmades les places i un altre jugador i un 
entrenador queden en reserva

La Federació Catalana de Vela, 
en col·laboració amb l’ACELL i 

Special Olympics Catalunya, i el 
suport del Consell Català de l’Esport 
va celebrar el dissabte 14 d’abril 
la primera edició del Campionat 
Special de Vela Inclusiva a Blanes. 
Hi van participar 13 esportistes 
amb discapacitat intel·lectual, 6 
dels quals del Club Esportiu El Vilar, 
junt amb 2 esportistes unificats, 
en dos raqueros. Coincidint amb 
la celebració del Trofeu Primavera 
de les classes 420, Europa i Finn, 
el campionat va fer realitat el lema 
“Nosaltres naveguem amb ells i 

ells naveguen amb nosaltres”. És 
el primer campionat inclusiu que 
una federació catalana convoca 
oficialment per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. La pluja 

va aigualir la competició, que 
es va acabar suspenent, però 
l’esportivitat i la il·lusió van ser 
intenses durant la jornada. 

Primer Campionat Special de Vela Inclusiva a Blanes
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El Servei Ocupacional d’Inserció de la 
Fundació ASPRONIS serà l’encarregat 

de recollir periòdicament les ampolles 
d’oli domèstic usat que la ciutadania 
de Malgrat de Mar pot dipositar en 
els contenidors que l’Ajuntament 
ha instal·lat en punts estratègics del 
municipi.

Amb la incorporació de Malgrat, ja són 
quatre les ciutats que col·laboren amb 
el projecte Olisses de la Fundació. La 
finalitat del servei que ofereix ASPRONIS 
és la que ja du a terme a Blanes, Lloret i Tordera amb la col·laboració dels alumnes d’escoles i instituts i les 
seves famílies: evitar que els es llenci l’oli de cuina usat per l’aigüera, donar ocupació al col·lectiu de persones 
amb discapacitat intel·lectual i convertir l’oli en biodièsel. Una acció que estalvia recursos i residus, té finalitat 
social i recicla el producte. En definitiva, i en clau de sostenibilitat, un compromís amb la responsabilitat social 
en el territori.

En paral·lel a la instal·lació dels contenidors, dues persones han ofert embuts a les persones que s’interessaven 
pel projecte i informació sobre com depositar l’oli en les ampolles, perfectament tapat i dins una bossa de 
plàstic per evitar vessaments. Persones d’ASPRONIS també han col·laborat en la tasca informativa i pedagògica 
de la recollida d’oli usat. Han facilitat tríptics informatius que posen de manifest els beneficis de no llençar l’oli 
per l’aigüera alhora que han donat visibilitat al col·lectiu encarregat de la recollida, persones amb discapacitat 
intel·lectual del servei prelaboral de la Fundació.

Els punts on es troben els contenidors per a l’oli de cuina usat són: pàrquing del Mercat Municipal al Camí 
Nou, pàrquing del CAP, plaça de les Mines de Can Palomeres, carrer de Manuel de Falla amb la plaça del Camp 
de la Figuera, carrer de Joan Maragall, plaça d’Incisa in Val d’Arno, plaça de Les Puntaires amb carrer Llibertat, 
avinguda de Lleida i Josep Maria Folch i Torres.

Recollim l’oli domèstic usat a Malgrat de Mar

E l passat dijous 15 de febrer l’Auditori 1899 del FC 
Barcelona va acollir el Simpòsium sobre la inclusió 

en els clubs esportius , un acte per posar en valor què 
suposa incorporar una secció Special, formada per 
persones amb discapacitat intel·lectual, en un club 
ordinari i quin és el procediment a seguir.

L’acte va comptar amb el testimoni del Club Esportiu 
El Vilar com a exemple d’inclusió al Club Vela Blanes, 
on practica vela accessible des de fa 10 anys. Xavier 
Manresa, president del CE El Vilar, que també és 
comodor del Club de Vela Blanes, i el director esportiu 
del Vela Blanes, Juan Miguel Aguirre, van protagonitzar amb el cas d’inclusió d’esportistes en la pràctica de 
la vela al Club local, a l’empara de la Federació Catalana de Vela. Tots dos representants van posar èmfasi en 
el win-win que suposa la inclusió: un valor afegit en els clubs d’acollida i una millora de la satisfacció i de 
tecnificació dels esportistes, en aquesta pràctica d’inclusió efectiva esportiva i social.

Aguirre va definir la inclusió d’esportistes amb discapacitat a les files del Vela Blanes com un vell somni del club. 
També va destacar el munt d’experiències personals que ha reportat la inclusió d’esportistes amb discapacitat 
intel·lectual al Club, que enguany celebra el seu 75è aniversari.

Xavier Manresa va aportar la seva visió com a representant d’ambdós clubs: com a comodor, la satisfacció que 
suposa formar part d’un club obert a tothom, un exemple de club històric la tasca de qual va més enllà de la 
pràctica esportiva i que s’implica amb la ciutadania i les persones que menys accés tenen a l’esport; i com a 
recent president d’El Vilar, el fet que els esportistes tinguin l’oportunitat de gaudir dels beneficis de la pràctica 
d’aquest esport a l’aire lliure i poc habitual, i de comptar amb entrenadors professionals. Tant Aguirre com 
Xavier Manresa es van felicitar pels convenis que periòdicament subscriuen ambdues institucions i avançaven 
amb molta il·lusió l’organització des del Club de Vela Blanes del Campionat de Catalunya Special el proper 
mes d’abril.

El Club Esportiu El Vilar i el Vela Blanes protagonitzen 
el Simpòsium sobre inclusió esportiva

El passat 24 de gener  vam renovar un any més l’acord 
amb de l’Obra Social “la Caixa” per formar part del 

programa Incorpora per a la inserció laboral de persones 
en risc d’exclusió social en l’àmbit d’actuació de la Fundació 
ASPRONIS. L’acord suposa el compromís que el Servei 
d’Integració Laboral (SIL) de la Fundació assoleixi uns 
objectius en concordança amb els de l’exercici anterior.

Des que el SIL treballa amb el programa Incorpora ha atès un total de 102 persones. El passat any 2017, n’ha 
atès 24 de noves amb paritat: 12 homes i 12 dones. El servei ha visitat 72 empreses, de les quals 37 que no 
s’havien visitat abans, i ha gestionat un total de 49 ofertes que s’ha traduït en 23 insercions (10 dones i 13 
homes).

El SIL treballa els suports necessaris per a la inserció de les persones de manera transversal. Fomenta i imparteix 
diferents formacions per a la recerca de feina (de confecció del Currículum Vitae, la cerca de feina, l’entrevista, 
la imatge personal, etc.); tècnico-professionals (cursos diversos segons les especialitats amb més demanda) i, 
finalment, també fa mediació per realitzar pràctiques en empreses.

Renovem compromís amb Incorpora de “la Caixa”
El nou acord permetrà continuar la tasca d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió

L a Fundació ASPRONIS estem 
compromesos amb els drets 

de les persones. Per això, ens 
vam sumar a la celebració del 
Dia Internacional de la Dona del 
8 de març amb aturades de cinc 
minuts a les portes dels centres 
de l’entitat.

Durant l’aturada es va llegir el 
manifest de la Federació Dincat 
que enumera els motius pels 
quals se celebra el Dia de la Dona. El text, en lectura fàcil, posa de manifest la bretxa salarial, la desigualtat 
en drets i deures en les feines de la llar o de cura, o la violència de gènere: amb la cosificació de la dona 
(prenent-la com a objecte sexual), l’assetjament o l’agressió. Denunciar, rebutjar i eradicar pràctiques sexistes 
i masclistes, conclou el text, és una obligació de tothom, “perquè 8 de març és cada dia!”.

Reivindiquem “Tots els dies són 8 de març” amb motiu 
del Dia de la Dona


