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Consensuem el codi ètic d’ASPRONIS
El document que ha de 

ser guia de conducta 
per als diversos actors de 
la Fundació ASPRONIS, així 
com a referència per a la 
presa de decisions davant 
de conflictes ètics, està 
acabant de prendre forma 
amb la participació activa de 
professionals, autogestors 
i famílies de l’entitat. Fa 
uns dies es va celebrar una 
trobada amb els diferents 
grups amb el suport del 
consultor social Víctor 
Bayarri per acabar de perfilar 
l’esborrany proposat pel grup 
de treball inicial del codi ètic, 
format pels directors tècnics 
i la direcció de l’entitat.

Del document resultant de la sessió 
de treball s’ha obert un període 
d’esmenes i aportacions entre 
els participants, i el proper mes 
de juny es presentarà al Patronat 
de l’entitat per considerar la seva 
aprovació. El codi ètic d’ASPRONIS 
serà, no obstant, una eina dinàmica

La independència de l’Óscar a la televisió
L’Óscar García aviat farà 40 anys. Des dels 14 viu 

amb el suport de la Fundació ASPRONIS: primer 
en una llar residència i des de fa 6 anys comparteix 
casa amb dues companyes i rep servei de suport a 
l’autonomia a la pròpia llar. Ara busca pis per viure-
hi sol amb l’ajut de la seva monitora de suport, qui 
l’acompanyarà en el que li calgui en aquesta nova 
etapa de vida independent.

El 16 de març el programa España Directo de TVE1 va 
emetre aquest reportatge de la periodista social Ana 
Hernández en què mostra la cerca de pis de l’Óscar 
i el seu dia a dia de feina al servei de senyalització viària de l’entitat. Vegeu el vídeo a www.aspronis.com

Recollim els llibres vells de la biblioteca de Blanes

L’alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, i la presidenta 
de la Fundació ASPRONIS, M. Dolors Oms, van 

signar el passat 9 de març un conveni de col·laboració 
mitjançant el qual l’entitat s’encarregarà de recollir 
els llibres vells o malmesos de la Biblioteca Comarcal 
de Blanes per al seu reciclatge. El conveni, que es 
renovarà anualment, estableix la gratuïtat del servei. 
La feina que suposa per al col·lectiu de persones amb 
discapacitat intel·lectual reverteix en la recuperació 
del paper i el cartró a la nau que l’entitat té a Palafolls, 
Recuperacions El Vilar.

@ASPRONIS en tuits - Encara no ens segueixes?

Nova programació d’Andana
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Servei d’Atenció Domiciliària 3a edat, convalescència, discapacitat #Selva #Maresme Tenim cura de les 
persones 93 765 46 20 sad@aspronis.com

Andana, el servei de lleure de la fundació ASPRONIS, 
va iniciar al mes de febrer nous tallers inclusius. 

Una de les novetats amb més èxit de participació 
d’aquest trimestre és “Així es balla!”, un taller impartit 
per un ballarí, coreògraf i psicòleg especialitzat en el 
món de la dansa–teràpia. A les sessions hi participen 
persones amb i sense discapacitat.

Altres activitats són, per exemple, un taller de 
creativitat amb tela, on els assistents aprenen a cosir 
i confeccionar complements de roba molt originals, 
o el taller de teatre per tal de potenciar la comunicació des del cos i la paraula.

L’objectiu principal de les activitats i els tallers que s’organitzen des d’Andana és la inclusió de les persones.  
Per tal d’aconseguir una plena inclusió, Andana utilitza les instal·lacions comunitàries per tal de facilitar la 
interacció entre persones i fomentar la visibilitat del col·lectiu. 

Comença la #Renda Recordeu: la #XSolidaria 0,7% IRPF va permetre la reforma del nostre servei ocupacional. 
Marca canvi social. Gràcies

Una nova actuació d’El Vilar d’ASPRONIS a @Blanes_cat nova zona enjardinada am prop de 3000 plantes i 
arbres al barri de Mas Enlaire #Blanes #Feina

Encara no segueixes el blog del Centre Ocupacional? Ens expliquen tot el que fan, com el darrer campionat de 
natació http://coelvilar.blogspot.com.es/

La teva opinió ens
ajuda a millorar

Tens queixes, consultes o suggeriments?
Contacta’ns i et respondrem

que s’adaptarà a les necessitats 
dels diversos grups d’interès de 
l’entitat, i es considerarà incorporar 
nous principis o fer les adaptacions 
que calgui per tal que sigui al més 
acurat possible per a l’assoliment 
dels seus objectius. Estem oberts 
als vostres suggeriments.
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Bronze al XXIII Campionat de Catalunya d’Hoquei

El Club Esportiu El Vilar ha 
aconseguit la tercera posició al 23è 

Campionat de Catalunya d’Hoquei 
ACELL que es va celebrar el passat 
12 de març al Complex Esportiu Les 
Comes d’Igualada. 
Els jugadors van acabar la competició 
sense concedir cap derrota: van 
aconseguir dues victòries i un empat. 
Esteban Vallmanya, entrenador del 
Club Esportiu El Vilar, destaca la 
implicació, l’esforç i l’entusiasme de 
tot l’equip que entrena al Club Patí 
Malgrat per poder obtenir aquesta 
tercera posició al campionat.

Fundació ASPRONIS a Youtube 

No et perdis les novetats al nostre canal 
de Youtube. Subscriu-t’hi!
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Nou conveni per a la pràctica de vela accessible a Blanes
El Club de Vela Blanes fa possible la inclusió en una disciplina minoritària en l’àmbit de la discapacitat

Els presidents del Club Vela Blanes, Amadeu 
Nualart, i el del Club Esportiu El Vilar 

d’ASPRONIS, Xavier Manresa, van renovar el 
passat 22 de febrer a migdia el conveni de 
col·laboració entre ambdues entitats que 
permetrà a 7 esportistes la pràctica de la vela 
accessible a les aigües marítimes de Blanes. És 
ja el quart conveni, amb validesa per a dos anys, 
que signem per a l’entrenament amb sessions 
formatives teòriques de navegació i pràctiques 
a l’aigua.

Les sessions de formació es duen a terme al llarg 
de l’any amb una aturada els mesos de juliol i 
agost, i als d’hivern de més fred, i condicionades als factors 
meteorològics. Per a la nova temporada -que s’iniciarà el 
proper mes de març- i com en els darrers convenis, el Club 
Vela Blanes proporciona l’embarcació –un raquer- així com 
dos entrenadors especialitzats als quals acompanya un 
monitor d’ASPRONIS. Així, es fa possible la inclusió esportiva 
de les persones en una disciplina minoritària en l’àmbit de 
la discapacitat, que es practica de manera unificada.

Els esportistes del Club Esportiu EL VILAR d’ASPRONIS 
han adquirit molta pràctica en aquests anys gràcies als 
entrenaments amb el Club de Vela Blanes, com ho demostra 
l’or olímpic aconseguit als XX Jocs Special Olympics de 
Vilanova i la Geltrú 2013 o el segon lloc als Special Calella-
Barcelona 2014, entre d’altres èxits.

Nou taller “Eduquem Junts” a Santa Coloma de Farners
El servei d’atenció precoç introduirà les famílies nouvingudes a l’àmbit escolar

El Centre de Desenvolupament Infantil 
i Atenció Precoç (CDIAP) ASPRONIS, 

juntament amb la Regidoria de Benestar 
Social (Pla Municipal d’Acollida i Ciutadania) i 
la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Farners van posar 
en marxa el mes de febrer, i per vuitè any 
consecutiu, el projecte “Eduquem junts”, un 
taller em què els professionals del CDIAP 
introdueixen les famílies en la nostra llengua 
mitjançant activitats diverses, a fi que s’hi 
sentin familiaritzats per a l’adaptació a l’escola. 
L’infant aprèn a interactuar amb altres infants i 
amb els adults, a interioritzar dinàmiques de funcionament de grup i assimilar la llengua catalana com a mitjà 
d’interrelació. El taller també beneficia l’adult, en entrar en contacte amb l’aprenentatge escolar, la interrelació 
amb professionals així com amb l’infant pròpiament.

Al taller d’enguany s’atén nadons nascuts al 2014 d’origen estranger i que iniciaran l’escolarització a Educació 
Infantil el proper curs 2017-2018. Amb prioritat per als infants que no hagin assistit cap escola bressol o que 
no tinguin germans grans. La durada del projecte serà de 4 mesos i hi haurà un total de 15 sessions per grup 
en horari de tarda. 

“Eduquem junts” juga un paper complementari en l’atenció sociosanitària a l’infant per que l’equip de 
professionals pot detectar de forma precoç trastorns que es manifesten en el desenvolupament i poden 
comportar dificultats en l’aprenentatge preescolar, de manera que es guanya temps per a la intervenció i el 
tractament per a la millora.

L’atenció a les persones en una exposició a Lloret de Mar
El passat 28 de febrer es va donar per finalitzada l’exposició sobre l’entitat a la Biblioteca de Lloret de Mar i 
que ha durat tot el mes. L’exposició, que ha tingut més de 350 visitants, ha comptat amb dues xerrades. En 
la primera  persones ateses, familiars i professionals del municipi van explicar l’atenció a l’entitat en primera 
persona. L’altra xerrada va 
tenir com a protagonista 
Andana, el servei de lleure 
i vacances d’ASPRONIS, i va 
comptar amb el testimoni 
de talleristes i voluntariat,  
i el de persones usuàries 
que han fet realitat el 
somni de viatjar soles amb 
el suport de persones 
voluntàries. Un taller de 
pintar ceràmica per a 
infants a càrrec del Centre 
Ocupacional va cloure la 
presència de l’entitat a la 
biblioteca de Lloret. 

Mira el vídeo sobre la notícia 
capturant el codi QR:


