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10a edició d’“Eduquem Junts” a Santa Coloma de Farners

Per 10è any consecutiu, el centre d’atenció 
precoç (CDIAP) de la Fundació ASPRONIS s’ha 

encarregat del taller “Eduquem Junts” a  Santa 
Coloma de Farners, una iniciativa promoguda 
des de l’Àrea d’Educació i Benestar Social de 
l’Ajuntament que facilita l’adaptació a l’escola 
dels infants i les famílies d’origen estranger en 
edat preescolar. El taller ha comptat novament 
amb una alta participació de famílies, en 
aquesta ocasió amb nadons nascuts al 2016 
d’origen estranger que iniciaran l’escolarització 
a Educació Infantil el curs 2019-2020.  La  durada 
del projecte ha estat de 4 mesos amb 15 sessions 
lúdiques de 50 minuts per grup on han estat presents el pare o la mare, i un total de 6 grups de 4 infants 
cadascun.

A partir de la creació d’un espai de joc i confiança, les tres professionals del taller –una pedagoga, una 
psicopedagoga i una psicòloga- han potenciat l’escolta, la parla i els actes dels infants mitjançant la llengua 
catalana i l’ús de materials diversos, per tal que s’interessin, gaudeixin i es relacionin satisfactòriament amb 
l’adult. El taller també juga un paper complementari en l’atenció sociosanitària a l’infant en tant que l’equip 
de professionals pot detectar de forma precoç trastorns que es poden manifestar en el desenvolupament i 
poden comportar dificultats en l’aprenentatge.
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El passat 16 de maig, la presidenta de la Fundació ASPRONIS, M. Dolors Oms, i el director general, Francesc 
Durà, van rebre la Creu Sant Jordi 2019 de mans del president de la Generalitat de Catalunya, el blanenc 

Quim Torra, al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. Membres del Patronat de la Fundació, les 
direccions tècniques dels serveis i algunes persones ateses van assistir plegats a l’acte de lliurament, el qual 
van viure amb gran emoció.

La Generalitat va fer públic a mitjan març els guardonats amb la Creu Sant Jordi d’enguany, un total de 28 
persones i 15 entitats entre les quals la Fundació ASPRONIS en reconeixement al “treball continuat, al llarg de 
cinquanta anys, a les comarques del nord del Maresme i de la Selva, per les persones de totes les edats amb 
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament”, indicava la comunicació oficial.

L’Ajuntament de Blanes va endegar l’any passat la 
candidatura per a la concessió de la Creu Sant Jordi 
2019 a ASPRONIS, a la qual es van adherir ràpidament 
alguns ajuntaments de la Selva i el Maresme: abans 
de l’estiu Tordera, Malgrat de Mar, Calella i el Consell 
Comarcal de la Selva, i posteriorment, molts d’altres, 
com Palafolls, Pineda de Mar, Tossa de Mar, Santa 
Coloma de Farners, així com institucions, entitats, 
federacions diverses i particulars es van sumar a la 
petició.
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ASPRONIS, Creu Sant Jordi 2019
La Generalitat de Catalunya reconeix la tasca continuada de la Fundació a favor 
de les persones amb discapacitat

la memòria social 2018 
de la Fundació en un clic 

escaneja el codi QR

Mobilitzacions: diem prou a les retallades

Les  entitats  d’atenció a la  
discapacitat  intel·lectual  

catalanes  han dit prou. Han 
sortit al carrer per reclamar a 
la Generalitat i a l’Estat central 
el que ja s’anomena “la dècada 
perduda” en drets de les persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
La Fundació ASPRONIS es va 
sumar a les concentracions que la 
patronal Dincat va convocar l’11 
d’abril i el 21 de maig a Barcelona. 
Milers de persones del sector van 
manifestar-se per demanar la fi 
dels 10 anys de retallades i congelacions de preus que repercuteixen en la qualitat de l’atenció i en els  sous  dels  
professionals. Les entitats també reclamaven un finançament adequat al nou Salari Mínim Interprofessional 
(SMI), una notícia que el sector celebra com a avenç i millora de la qualitat de vida de les persones, però que 
no ha arribat amb els ajuts corresponents i deixa els Centres Especials de Treball en una situació d’asfíxia. 

Per això, ASPRONIS també ha traslladat aquestes reclamacions als ajuntaments propers (Malgrat, Blanes, 
Palafolls, Tordera i Lloret) per demanar-los suport i que facin arribar les peticions al Parlament i al Congrés.

Ens sumem a les crides del sector i demanem el suport dels ajuntaments del territori
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Èxit d’insercions del SIL al primer semestre

E l Servei  d’Inserció  Laboral (SIL) 
d’ASPRONIS ha organitzat durant el 

primer semestre de l’any dues formacions 
vinculades a l’hostaleria amb uns resultats 
excel·lents tant pel que fa a capacitació 
professional com pel nombre d’insercions 
posterior: un curs d’Auxiliar d’Hostaleria 
de 296 hores que ha comptat amb la 
col·laboració de la cadena Guitart Hotels 
i la Fundació Climent Guitart, i un altre 
d’operari/a de bugaderia, de 240 hores, 
realitzat a les oficines de la Fundació 
ASPRONIS a Malgrat de Mar. En finalitzar 
la part teòrica, l’alumnat ha triat la formació pràctica d’acord 
amb les preferències i el perfil de cadascú, i un cop superada, ha 
obtingut un diploma acreditatiu del curs. 

Dels 11 participants, 7 han estat contractats: una auxiliar de 
cuina, una cambrera d’habitacions,  un operari de manteniment, i 
2 cambrers de sala al Guitart Central Park de Lloret de Mar; una persona ha estat contractada a l’Hotel Olympic 
de Lloret com a auxiliar de cuina, després de superar-hi les pràctiques satisfactòriament, i una altra a l’hotel 
AquaMarina de Santa Susanna com a operària de bugaderia. Amb aquestes darreres, al tancament del mes 
de juny, ja són 25 les persones inserides pel SIL en el decurs d’aquest any, una xifra que suposa un record 
d’insercions en un primer semestre. 

Un nou any d’èxits del Club Esportiu

Els i les esportistes del Club Esportiu 
El Vilar de la Fundació ASPRONIS han 

aconseguit molts èxits aquesta darrera 
temporada 2018-19.  Les diferents seccions 
del Club han participat als Campionats de 
Catalunya de l’ACELL en bàsquet, hoquei, 
petanca i vela. En hoquei han quedat tercers 
tant a la Copa com a la lliga i al Campionat 
de Catalunya, victòries destacades ja que el 
nivell de competició és molt alt. L’equip de 
bàsquet ha quedat segon a la lliga i tercer 
en proves adaptades. Pel que fa a petanca, 
reconeixement  als  dos equips:  el Vilar A 

ha quedat primer tant a la Lliga com al Campionat de Catalunya; El Vilar B ha aconseguit el segon lloc al 
Campionat, i El Vilar C hi ha resultat quart, i tercer i quart en proves adaptades.

La temporada va començar amb força i molt disputada ja que ha estat any de Jocs: quatre dies d’intensa 
emoció a la Seu d’Urgell i Andorra la Vella, les seus dels Special Olympics 2018 celebrats a l’octubre, amb 
un total de 1600 esportistes de 15 països i 14 disciplines esportives diferents, 600 voluntaris i 400 tècnics 
esportius. El Club Esportiu El Vilar en aquesta edició, amb 26 esportistes, ha aconseguit tres podis: segona 
posició per a l’equip d’hoquei, tercera posició per a les dues tripletes de petanca i quarta posició per a l’equip 
de bàsquet. En total, hi van participar 2 esportistes en atletisme i 2 en bàdminton a Andorra la Vella, i 7 en 
hoquei, 8 en equip i 1 en prova individual en bàsquet, i 6 en petanca a la Seu d’Urgell. Els acompanyaven 5 
entrenadors del Club Esportiu.

Col·laborem amb la Fundació Climent Guitart i 
INCORPORA en la inserció de joves ‘menes’

En Mohamed ens explica la seva 
experiència amb la formació a 

Guitart Hotels.

Vacances i sortides d’estiu amb ANDANA

Aquesta primavera i estiu, 24  persones han anat de vacances amb el servei de lleure ANDANA. Madrid, en 
dues ocasions, Rialp i Empuriabrava han estat les destinacions escollides. I els caps de setmana d’estiu 

s’han fet sortides a Barcelona, amb creuer fins a Tossa de Mar, a la Festa Major de Blanes i al circuit de Montmeló 
per gaudir d’un gran premi de motociclisme, gentilesa de l’escuderia Leopard Junior Team.

M itjançant el programa INCORPORA de la Fundació “la Caixa”, el Servei d’Inserció Laboral d’ASPRONIS 
ha col·laborat en el campus que la Fundació Climent Guitart juntament amb la Fundació FC Barcelona 

ha organitzat entre el 6 i el 13 de juny, i en coordinació amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA), per a joves sense referents adults (‘menes’) que resideixen en centres d’acollida de la 
Fundació Diagrama d’arreu Catalunya. Un total de 20 joves han format part en el projecte per a la seva inserció 
laboral amb una estada a l’hotel Guitart Central Park de Lloret de Mar i se’ls ha preparat un programa formatiu 
en diferents especialitats de la restauració i l’hostaleria, així com activitats esportives, culturals i lúdiques, 
anglès i cuina.

En aquest marc, el SIL d’ASPRONIS ha col·laborat en el campus amb la cerca d’empreses disposades a 
participar a la part final amb entrevistes 
ràpides (speed dating) als joves per 
captar-hi talent. L’objectiu ha consistit en 
sensibilitzar les empreses envers aquest 
col·lectiu, així com entrenar els joves en les 
entrevistes i promoure’n la contractació. El 
SIL hi ha participat, des del coneixement 
dels col·lectius en risc d’exclusió social i 
l’expertesa en formació i preparació de 
persones vulnerables per a la inserció 
laboral, aconsellant i formant els joves 
‘menes’ per tal de preparar-los per a les 
entrevistes i animar-los en la cerca de feina. 


