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El Centre de Desenvolupa-
ment Infantil i Atenció Precoç           

(CDIAP) de la Fundació ha assolit 
40 anys d’història. Per això, el pas-
sat 12 de desembre l’equip profes-
sional va commemorar l’aniversari 
amb una jornada interna lúdica.

La celebració va constar d’una vi-
sita als diferents serveis de la Fun-
dació per tal que els integrants de 
l’equip del CDIAP els coneguessin 
de primera mà, ja que la majoria 
no n’havia tingut l’ocasió fins ara. 
Els més veterans van viure mo-
ments emotius en retrobar perso-
nes que van atendre quan eren in-
fants, als seus inicis professionals 
al servei. 

Cap a migdia, l’equip es va tras-
lladar fins a la Llotja de Blanes 
per realitzar un taller gastronò-
mic a l’Aula Grenyal. Es va dividir 
en grups i van competir entre ells 
en la preparació de les tapes que 
serien el seu àpat de celebració.

El Centre de Desenvolupament 

Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) 
d’ASPRONIS és un servei públic, 
universal i gratuït per a la pre-
venció, la detecció, el diagnòstic i 
el tractament de trastorns o pro-
blemes en el desenvolupament 
que afecten o té el risc de patir 
la població infantil de 0 a 6 anys. 
Treballa en règim de concert per 
a la Generalitat i ho fa coordina-
dament amb les xarxes educativa, 
social i sanitària del territori, als 
municipis de la comarca de la Sel-
va i del nord del Maresme.

En els darrers 12 anys el CDIAP 
ASPRONIS ha triplicat les ho-
res d’atenció i també el nombre 
d’integrants del seu equip mul-
tidisciplinari, format ara per 25 
professionals de la psicologia, la 
neuropediatria, la fisioteràpia, la 
pedagogia, la logopèdia i el tre-
ball social -experts en desenvo-
lupament infantil-, i tres persones 
d’administració. El servei disposa 
d’un centre a Blanes on atén la 
població infantil i les seves famí-

lies dels municipis del nord del 
Maresme i la Selva marítima, i un 
altre a Santa Coloma de Farners 
on acudeix la població que ho re-
quereix dels pobles de l’interior 
de la Selva.

A més a més de l’atenció precoç, a 
Santa Coloma també s’hi du a ter-
me des de fa 10 anys un taller per 
a infants en edat preescolar -me-
nors de 3 anys- que no han assistit 
a escola bressol ni tenen germans 
grans a l’escola.  Mitjançant la llen-
gua catalana i el joc, l’equip pro-
fessional del taller interactua amb 
els infants i els pares del grup per 
introduir-los al món escolar. El ta-
ller també juga un paper comple-
mentari en l’atenció sociosanitària 
a l’infant ja que els i les professi-
onals poden detectar de forma 
precoç trastorns del desenvolu-
pament que poden comportar 
dificultats en l’aprenentatge, de 
manera que es guanya temps per 
a la intervenció i el tractament.

40 anys del CDIAP ASPRONIS
L’equip d’atenció precoç celebra l’aniversari amb una jornada interna lúdica
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Des del passat mes d’octubre, el 
magatzem del Centre Especial 

de Treball (CET) de la Fundació 
a Malgrat de Mar compta amb 
un nou sistema de refrigeració 
que millora les condicions 
atmosfèriques i el control de la 
temperatura. Aquest sistema imita 
la refrigeració natural: funciona 
mitjançant l’aportació i l’extracció 
d’humitat a l’aire per reduir la 
temperatura. Per això rep el nom 
de bioclimatitzador evaporatiu.

La inversió total ha estat de 
85.000€, una xifra molt inferior 
al que suposaria la instal·lació 
d’un sistema tradicional.  També 
consumeix un 80% menys 
d’energia (electricitat); és molt 
més saludable (no resseca 
l’ambient), i té una empremta 
ecològica de baix impacte. 
Assoleix temperatures de confort 
en diferents situacions i les 

redueix entre 5 i 15 graus segons 
les condicions externes. 

A més a més, tot i ser el magatzem 
un lloc tan ampli i de portes 
obertes, permet aconseguir totes 
aquestes condicions òptimes de 
temperatura amb fluxos d’aire, 
sense necessitat de tancar l’espai. 
També millora la qualitat de l’aire, 
renova el 100% del que filtra, en 
desplaça la pols i les olors, i en 

redueix l’electricitat estàtica.

La instal·lació del nou sistema de 
refrigeració va ser àgil i ràpida. 
En només un parell de dies, el 
magatzem va comptar amb la 
bioclimatització evaporativa i no 
va caldre aturar-ne l’activitat.

Aquesta actuació s’emmarca 
en el procés de millora de les 
instal·lacions del Centre Especial 
de Treball de la Fundació.

Millores en la refrigeració del magatzem del CET
S’implanta un sistema saludable i d’eficiència energètica

 Atenció professional i individualitzada a casa seva - T. 93 765 46 20 - sad@aspronis.com

Cures, higiene, acompanyaments, compres, neteja, etc. 
Dirigit a persones amb necessitats de suport: convalescents, 

tercera edat, prestació de la dependència o discapacitat 

Servei d’Atenció Domiciliària
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La Fundació ASPRONIS 
ha renovat per novè any 

consecutiu el conveni que manté 
amb el programa Incorpora de 
l’Obra Social “la Caixa” a Girona per 
a la inserció laboral de persones en 
situació o risc d’exclusió. Enguany 
la renovació té una novetat 
destacada: ASPRONIS també serà 
a partir d’ara Punt de Formació 
Incorpora a la zona marítima de la 
comarca de la Selva i al nord del 
Maresme amb l’objectiu de crear 
més oportunitats d’ocupació 
a les persones ateses al Servei 
d’Inserció Laboral de la Fundació.

ASPRONIS impulsarà cursos 
professionals per als col·lectius 
a què es dirigeix amb Incorpora 
–en situació o risc d’exclusió 
social- amb una forta implicació 
empresarial: les pràctiques no 
laborals en empreses juguen 
un paper fonamental per a 
l’assoliment de competències i un 
major èxit d’ocupació posterior.

Per a aquest primer semestre de 
l’any, el Punt de Formació ofereix 

dos cursos adreçats a persones en 
situació d’atur amb dificultats per 
trobar feina. D’una banda, un curs 
d’auxiliar d’hostaleria d’un total 
de 300 hores, del 10 de febrer 
i fins al 29 de maig, en horari de 
matí. S’hi instruirà l’alumnat en 
tasques de cambrer/a, buffet, 
sala, habitacions i manteniment. 
Les classes teòriques s’impartiran 
a l’aula de formació d’ASPRONIS 
a Blanes (Ctra. de Malgrat, 12). 
L’altre curs formarà personal per 
a supermercats amb un total de 
300 hores també. Es farà a les 
oficines de la Fundació a Malgrat, 
al polígon Can Patalina, entre el 

24 de febrer i el 29 de maig, de 
9 a 13h. Durant les formacions, 
s’anunciaran els establiments 
col·laboradors de la zona que 
acolliran alumnat en pràctiques.

Es tracta de formacions completes 
que consten d’aprenentatges 
en competències transversals, 
competències professionals  i 
pràctiques no laborals que 
comptaran amb el seguiment 
i suport de l’equip del Servei 
d’Inserció Laboral. En finalitzar 
les formacions, les persones que 
hagin superat el curs rebran un 
diploma acreditatiu.

ASPRONIS, nou Punt de Formació Incorpora de l’Obra 
Social “la Caixa”
Les formacions estan dirigides a persones en situació o risc d’exclusió

Fes-te AMIC de la Fundació ASPRONIS

mitjançant la web www.aspronis.com                 
envia’ns un correu ambtu@aspronis.com 

o truca’ns al 93 765 46 20

#Ambtu arribem més lluny

* Envia’ns les teves dades (nom complet, NIF, adreça postal i telèfon) per correu electrònic a l’adreça ambtu@aspronis.com per 
tal que et fem arribar el certificat de donació.

I col·labora sempre que vulguis amb una transferència:

BBVA ES93 0 182  1 75615  020 1542807
Amb el concepte “ Donació + nom i cognoms” *
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L’alcalde de Lloret, Jaume 
Dulsat, i la regidora d’esports, 

Ana Garcia Castany, van lliurar 
el passat 24 de febrer al director 
general de la Fundació Aspronis, 
Francesc Durà, els diners recaptats 
a la Cursa de Nadal Solidària que 
es va celebrar el 22 de desembre 
i que sumen un total de 4.333€. 
Dulsat va remarcar la “satisfacció 
de poder vincular esport i 
solidaritat, i veure la bona acollida 
que té cada any aquesta iniciativa”.  

Aquests diners ajudaran a que més 
persones ateses a l’entitat puguin 
gaudir de la pràctica de l’esport.
Per això també les samarretes 
lluïen l’eslògan de l’entitat  “Amb tu 
arribem més lluny”, el qual apel·la 
a la solidaritat de la ciutadania 
per ajudar a les persones a assolir 
fites que difícilment podrien 
aconseguir sense col·laboracions.  
Enguany van estar patrocinades 
per Robert Pujol, propietari de 
Transports Pujol. 

Més de 800 persones varen 
participar en aquesta darrera 

edició de la Cursa de Nadal Solidària 
de Lloret de Mar amb sortida i 
arribada a les pistes d’atletisme. 

Com cada any, els menors de 14 
anys van donar inici a la Cursa amb 
un recorregut de 1000 metres, 
seguits de la categoria alevina 
amb la mateixa distància. Els i les 
benjamins van córrer 600 metres i 
els menuts nascuts a partir de 2014, 
100. Finalment, els inscrits de més 

de 15 anys va iniciar la Cursa a les 
11’30h, caminant o corrent, amb 
un recorregut de 5 quilòmetres.

El welcome pack que es va lliurar a 
tots els participants també va tenir 
un component social: persones 
ateses al servei ocupacional de la 
Fundació  van  muntar  les bosses 
amb els obsequis que algunes 
empreses van cedir de manera 
solidària per a la cursa.

Lloret de Mar lliura 4.333€ de la recaptació de la Cursa 
de Nadal a ASPRONIS
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El passat dissabte 25 de gener, 
la ciutadania de Blanes i de les 

rodalies es va bolcar un cop més 
en ASPRONIS de manera solidària, 
concretament a favor de les per-
sones amb discapacitat intel·lec-
tual més afectades ateses al Cen-
tre d’Atenció Especialitzada (CAE) 
i Residència de Palafolls. Un grup 
de famílies amb fills i filles amb 
discapacitat del servei va tenir la 
iniciativa de celebrar un festival 
benèfic que de seguida va trobar 
el suport de l’Asociación andaluza 
de ardaleños y amigos de Ardales, 
organitzadora de l’esdeveniment.

L’alcalde de Blanes, Àngel Cano-
sa, i la directora del centre, Mercè 
Martret, van donar la benvingu-
da als assistents a l’acte. Durant 
la presentació, l’alcalde va posar 
èmfasi en el tarannà solidari dels 
blanencs i blanenques. Per la seva 
banda, la directora de Pinya de 

Rosa va explicar la tasca que du a 
terme la Fundació en l’atenció a 
les persones.

Es van recaptar 2.500€ en total 
entre les aportacions de ‘Fila 0’ de 
particulars i entitats que van con-
tribuir al festival, juntament amb 
la venda d’entrades. L’espectacle 
va aconseguir omplir gairebé el 
Teatre de Blanes amb les actua-
cions solidàries del Coro Rociero 
Bahía de Blanes, l’Escola d’Arts Es-
cèniques Viu Cantant, el Ballet de 
Dani Candelas i la Banda del Col-
legi Santa Maria, i va comptar amb 

l’historiador blanenc Aitor Roger 
com a presentador.

La gala solidària també va ser 
possible gràcies al Departament 
de Cultura de l’Ajuntament de 
Blanes, representat pel seu regi-
dor, Albert Sanz, i la col·laboració 
del Cafè Terrassans, la Pastisseria 
Orench, Pastisseria Marina, Cava 
Laviret, Cava Ses Vernes i Salvador 
Gutiérrez. Com a punts de venda 
d’entrades, també van donar su-
port a l’acte el Bar Churrería La 
Plantera, el Mercat de Blanes, Can 
Borràs i Can Jubany.

Èxit de la gala solidària a favor del Centre de Dia i 
Residència de la Fundació
La iniciativa de famílies del servei aconsegueix 2.500€ al Teatre de Blanes

Persones ateses dels serveis 
diürns d’ASPRONIS van parti-

cipar a mitjan novembre en una 
màster class de golf solidària i in-
clusiva per a persones amb disca-
pacitat que impulsen conjunta-
ment la Fundació Sergio García, 
l’Obra Social “la Caixa”, Catalana 
Golf i PGA Catalunya Resort.

La master class, a càrrec dels en-
trenadors de golf professional, 
Javier Jiménez i Enric López, tots 
dos mestres de l’Escola de la Ser-
gio Garcia Junior Golf Academy, 
han partit dels conceptes i movi-
ments bàsics de golf adaptat, una 

modalitat que ajusta la pràctica 
esportiva a les necessitats i capa-
citats de cada persona.

La iniciativa té un doble propòsit: 
promocionar l’esport accessible 
per a persones amb discapacitat 
física i intel·lectual, i potenciar la 

participació en activitats esporti-
ves com a motor d’inclusió social.

El jugador Sergio García, des de la 
seva Fundació i mitjançant l’Aca-
dèmia de Golf, és un dels princi-
pals impulsors de la introducció 
del golf adaptat a Espanya.

Classe magistral de golf adaptat
L’Obra Social “la Caixa” i la Fundació Sergio García impulsen la iniciativa
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Amitjan novembre l’equip de 
jardineria de la Fundació 

que treballa per a l’Ajuntament 
de Blanes va donar suport en la 
plantada d’arbres que l’empresa 
Solvay Group  de Blanes va realitzar 
a Can Borell, davant del Casal Cívic, 
entre els carrers Ardales, Alberes i 
Vicenç Ferrer, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. El personal de 
Solvay va plantar una dotzena 
d’arbres de tres espècies diferents 
amb motiu del Citizen Day 2019, 
una jornada que la multinacional 
enguany dedica a la preservació 
del medi ambient en suport de la 
Cimera de l’Acció Climàtica de les 
Nacions Unides celebrada uns dies 
abans, i com a part del compromís 
de sostenibilitat del Grup. 

L’equip d’ASPRONIS va preparar 
la zona prèviament: va cavar els 
sots i va disposar tots els estris i 
materials necessaris per tal que 

el personal de Solvay plantés els 
arbres.

A banda d’aquesta actuació  
mitjançant el contracte públic 
amb l’Ajuntament de Blanes, la 
Fundació treballa habitualment 
a les instal·lacions de Solvay 
en tasques de manteniment 

dels espais enjardinats i en 
senyalització horitzontal. La 
multinacional aposta així també 
per la responsabilitat social, el 
compromís amb el territori i 
l’acompliment de la llei en matèria 
de contractació de persones amb 
discapacitat amb els serveis de la 
Fundació.

ASPRONIS, a la plantada d’arbres de Solvay
L’equip de jardineria prepara la nova zona verda a Can Borell

VOLS SER VOLUNTARI?
El teu temps ens ajuda 

a arribar més lluny.

Fes realitat les il·lusions i els reptes 
de les persones ateses a ASPRONIS. 

Acompanya-les en sortides, 
activitats de lleure, esport...

Envia’ns un correu a 
voluntariat@aspronis.com

#AMBTU

TUTU FAS POSSIBLE
LA INCLUSIÓINCLUSIÓ
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Des del passat mes de juliol, 
la directora tècnica de les 

llars-residència de la Fundació, 
Marina Gómez, forma part del 
consell directiu de la Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalu-
nya, la UFEC, en qualitat de vice-
presidenta tercera. Anteriorment, 
Gómez ja tenia representació a 
la UFEC com a vocal, en tant que 
és presidenta de la Federació 
ACELL. Amb el nou càrrec al con-
sell directiu, Gómez assumeix ara 
la responsabilitat de representar 
l’àmbit de la discapacitat en sentit 
ampli a la UFEC, no només pel que 
fa a la discapacitat intel·lectual.

Per a Gómez “és un honor pertà-
nyer a l’òrgan de govern més im-
portant que representa totes les 
federacions esportives catalanes”. 
Sobre el repte que se li planteja 
assegura que té “el deure de ser-hi 
per aportar la veu dels i les espor-
tistes que tenen una discapacitat, 
i també la responsabilitat que les 
aportacions siguin significatives i 
valuoses per als diferents col·lec-
tius i per a l’esport en general”. 

La presidenta de l’ACELL substitu-
eix en la vicepresidència tercera a 
la UFEC a Carles Muñoz, el qual ha 
ostentat el càrrec durant 20 anys i 

també ha deixat la presidència de 
la Federació Esportiva Catalana de 
Paralítics Cerebrals.

Marina Gómez, nova vicepresidenta de la UFEC
Assumeix la responsabilitat de representar l’àmbit de la discapacitat

Aquesta tardor es van complir 
tres anys del Club de Lectura 

“Els Dilluns Llegim”, format per 
sis dones del Servei de Teràpia 
Ocupacional d’ASPRONIS, un espai 
setmanal dinamitzat per l’Anna 
Rosa, treballadora de la Biblioteca 
Comarcal de Blanes. També ha 
estat la segona temporada que 
la Biblioteca de Malgrat acull un 
grup de vuit persones del Servei 
Ocupacional d’Inserció, la majoria 
de tercera edat, va l’últim dijous 
de cada mes a la biblioteca La 
Cooperativa de Malgrat de Mar a 
fer l’activitat que els agrada molt 
amb l’Ester, bibliotecària.

La “lectura fàcil” és el mètode 
utilitzat als clubs de lectura. És un 
mètode accessible i inclusiu ja que 
elimina barreres a la comprensió, 
l’aprenentatge i la participació: 
adapta el contingut dels llibres per 
tal que sigui més senzill llegir-los i 
comprendre’ls, i també s’adapten 
les il·lustracions i la maquetació. 

El club de lectura de Blanes 
segueix la dinàmica de començar 
a llegir individualment a casa o al 
taller ocupacional, i els dilluns es 
reuneixen a la biblioteca per posar 
en comú la lectura entre totes les 
participants amb el suport de la 
dinamitzadora. A partir d’aquesta 
primera sessió es troben un cop 
al mes i comenten el llibre, parlen 
de la trama, dels personatges, etc., 
i cadascuna explica què li sembla.   
Aquesta temporada han triat Peter 
Pan, La gitanilla i Les aventures de 
Tom Sawyer. 

De vegades, quan del llibre se n’ha 
fet pel·lícula, aprofiten per veure 
algunes escenes i complementen 
així la lectura. 

A banda de llegir, el grup també 
ha fet altres activitats inclusives 
i engrescadores: una entrevista 
al científic i escriptor blanenc 
Salvador Macip, ha participat en 
un programa de ràdio, ha fet de 
booktubers i ha enregistrat el seu 
propi vídeo en el qual recomanen 
la lectura del llibre El Fantasma de 
Canterville.

Tres anys de Lectura Fàcil a Blanes i dos a Malgrat
Les biblioteques aposten pels clubs de lectura i la inclusió
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Segueix
-nos!

@aspronis

Afinals de setembre, el director 
general de la Fundació 

ASPRONIS, Francesc Durà, va 
participar a la jornada tècnica de 
Viles Florides que es va celebrar a 
Lloret de Mar amb la presentació 
d’una ponència sobre la feina 
que l’equip de jardineria de la 
Fundació du a terme als jardins 
noucentistes de Santa Clotilde. La 
ponència va tractar sobre el valor 
de la feina per ambdues parts: el 
social per a un Centre Especial 
de Treball com ASPRONIS, que 
dona feina directa a més de 120 
persones amb discapacitat, i el 
valor afegit que suposa per al 
municipi i l’Ajuntament comptar 
amb un equip de persones amb 
discapacitat al càrrec de la cura 
i el manteniment d’uns jardins 
protegits i històrics com són els de 
Santa Clotilde.

A la Fundació ASPRONIS oferim 

jardineria integral amb equips 
experts i professionals, formats 
per personal amb discapacitat 
intel·lectual i personal de suport. 
El servei compta amb una plantilla 
de 50 persones: jardiners experts, 
tècnics i professionals, i una flota 
de 20 vehicles. Treballem per a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar des 
de fa més de 20 anys, on disposem 
de diferents equips, 17 persones 

en total. Els nostres clients de 
jardineria valoren amb un 87% 
de satisfacció els nostres serveis, 
segons la darrera enquesta de 
qualitat realitzada.

Després de la jornada tècnica, el 
centenar de persones assistents 
es va desplaçar a diferents espais 
verds de la ciutat, entre ells Santa 
Clotilde, per mostrar-los  la feina 
que s’hi realitza. S’hi va fer una 
visita guiada amb explicacions  
tècniques del que suposa la 
conservació d’un espai històric 
i amb tant d’encant a tocar de la 
Cala Boadella.

La jornada va finalitzar amb el 
lliurament de les Flors d’Honor 
2019, un acte que va aplegar 
tres-centes persones, entre 
representants del moviment 
Viles Florides a tot el país, 
representants institucionals i del 
món de la jardineria i de la planta 
a Catalunya.

ASPRONIS participa a les “Viles Florides” a Lloret
La jornada posa en valor la feina de l’equip d’ASPRONIS als jardins noucentistes 
de Santa Clotilde


