
Persones ateses i  famílies del Centre d’Atenció Especialitzada i Residència Pinya de Rosa durant la celebració del 30è aniversari del servei a Palafolls  

B A L A N Ç  S O C I A L  

2 0 1 4  

MALGRAT DE MAR 
Serveis Centrals (oficines) 
Av. Sanllehí i Bosch, 12.14 P. I. Can Patalina 
T. 937 654 620 / 770  
 
Centre Especial de Treball (CET) EL VILAR 
Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) 
elvilar@aspronis.com 
 
Treball Amb Suport (TAS) amb el programa 
INCORPORA de l’Obra Social “la Caixa” 
tas@aspronis.com 
 

BLANES 
Servei de Teràpia Ocupacional 
Mas Borinot, 53 T. 972 334 509 sto@aspronis.com 
 
Servei de llars-residència i SSAPLl 
T. 937 654 620 / 770 aspronis@aspronis.com 
 

 
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç (CDIAP) (seu) 
Av. Europa, 31 baixos T. 972 335 311 
cdiap@aspronis.com 
 
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 
sad@aspronis.com  
 

PALAFOLLS 
Centre d’Atenció Especialitzada i Residència              
Pinya de Rosa 
Av. Costa Brava, 22 T. 937 620 617                                      
cprosa@aspronis.com 

 

SEU SOCIAL 
Ap. Correus, 124 17300 Blanes (Girona) 
www.aspronis.com-aspronis.org -www.fundacioelvilar.com 



CENTRE ESPECIAL TREBALL  
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Ingressos i procedència: 
8.263.879€Concerts i prestació

de serveis 62,90%

Donatius; 0,6%

Aportacions usuaris; 5,2%
Vendes; 31,3%

PATRONATS DE FUNDACIONS 
 
Presidenta          M. Dolors Oms 
Vicepresidents   Joaquim Genís – FP Aspronis 
          Robert Pujol – FP El Vilar 
Secretari         Joan Domènech 
Tresorer         Narcís Busquets 
Vocals         Carles Gibert 
          Joan Pere López 
          Francesc Xavier Oms 
 
En representació de les famílies 
Dolors Belmonte 
Josep Font  
Rosa Pujolràs 
 
En representació dels Ajuntaments  
Josep Marigó (Blanes)                                
Idioia Saracíbar (Lloret de Mar)                            
Mercè Mora (Malgrat de Mar) 
M. Dolors Agüera (Palafolls) 

 
 

Associació ASPRONIS 
 
Presidenta   M. Dolors Oms 
Vicepresident Joaquim Genís 
Secretari   Francesc Durà 
Tresorer  Francesc Xavier Oms 
Vocal    Robert Pujol 
Vocal   Dolors Belmonte 
Vocal   Josep Font 

 

Club Esportiu EL VILAR 
 
President   Francesc Xavier Oms 
Vicepresident  Francesc Durà 
Secretària   Marina Gómez 
Tresorer  Jordi Saavedra 
Vocal   Mercè Chertó 
Vocal   Pili Sarro 
Vocal   Aurora Cabot 
Vocal   Xavi Giménez 

XIFRES I ABAST TERRITORIAL LLARS-RESIDÈNCIA 

29 usuaris 
25 treballadors 

Despeses: 8.183.562€ 

GLOBAL ENTITATS 

355 usuaris 
323 treballadors 

CONTRACTACIÓ 
83’5% fixa 

16’5% temporal 

PLANTILLA 
62% dones 
38% homes 

 CAE I RESIDÈNCIA 

53 usuaris 
71 treballadors 

CENTRE OCUPACIONAL  

95 usuaris 
18 treballadors 

120 treb. atesos 
174 total treb. 

SUPORT A LA  LLAR 

23 usuaris 
14 treballadors 

56 usuaris 
6  treballadors 

S. OCUPAC. INSERCIÓ 



Acte del 30è aniversari , amb l’alcalde de Palafolls i la Banda  Municipal 

Un dels pisos de protecció oficial de Palafolls  

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 
L’equip multidisciplinar del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) 

d’ASPRONIS –format per 25 professionals de la psicologia, neuropediatria, logopèdia, fisiote-

ràpia, pedagogia i el treball social– ha atès enguany 1594 infants (1265 en atenció directa i 

313 interconsultats) amb trastorns del desenvolupament diversos de més d’un trentena de 

municipis entre la comarca de la Selva i el nord del Maresme.  

 

Eduquem Junts 

Per cinquè any consecutiu, el Centre d’Atenció Precoç d’ASPRONIS junt amb la regidoria de 

Benestar Social de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha realitzat el taller Eduquem 

junts al municipi amb l’objectiu de facilitar l’adaptació a l’escola dels infants d’origen estran-

ger. Es tracta d’una experiència prèvia a l’entrada a l’etapa escolar projectada per als infants 

que no han assistit a escola bressol o no tenen germans grans escolaritzats. Els professionals 

del CDIAP han introduït 16 infants i els seus pares en la dinàmica escolar, la cultura i la llen-

gua catalanes, i l’aprenentatge mitjançant en el joc. 

 

ATENCIÓ RESIDENCIAL 
30 anys de Pinya de Rosa a Palafolls 

El gener de 1984 va obrir al públic el centre de dia Pinya de Rosa amb 10 persones ateses a 

la planta baixa del centre que encara avui 

acull el servei. Aquella unitat d’atenció es 

va anar ampliant a mesura que ho va fer 

la demanda d’usuaris i de les seves neces-

sitats. Avui el centre disposa de 8 places 

diürnes  i 46 de residència.  

El 30è aniversari s’ha celebrat amb les fa-

mílies, la plantilla del centre i la ciutada-

nia, fent partícip el municipi, i amb la mi-

rada sobre el projecte d’un nou Pinya de 

Rosa que ha de suposar més confort als 

usuaris i també l’ampliació de places.  

 

Creixent demanda per viure autònomament  

El Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar creix any 

rere any: enguany 5 persones més amb discapacitat in-

tel·lectual reben suport per viure de manera autònoma al 

seu domicili. I ja en són 23. La previsió de demanda del 

servei també és creixent. Dos dels quatre pisos de protec-

ció oficial promoguts i cedits en règim de lloguer per jun-

tament de Palafolls es destinen a aquest servei. 



Gran assistència de públic als mercats solidaris  

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA  
L’expertesa en l’atenció a les persones ha fet del nou Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) la 

resposta a les necessitats d’usuaris i famílies de l’entitat que requereixen atenció al seu propi 

domicili de manera puntual o continuada. El servei, de caràcter privat, s’ofereix a tota la ciu-

tadania amb atenció personalitzada per a totes les necessitats. 

 

ATENCIÓ DIÜRNA 
Remodelació integral del Centre Ocupacional 

 

La casella del 0’7% de l’IRPF de la Renda per a finalitats socials, coneguda com la “X solidà-

ria”, ha permès durant quatre fases consecutives la reforma del Centre Ocupacional EL VILAR 

que l’any passat va complir 30 anys des de la seva construcció.  La darrera subvenció del Mi-

nisteri d’Afers Socials ha fet possible la reforma de la recepció, els despatxos dels tècnics, les 

seccions i els serveis de la planta superior, i conclou la remodelació integral del centre. 

 

Preparació per al mercat laboral 

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) atén 56 persones i en prepara més de 40 per a la seva 

inserció laboral en el Centre Especial de Treball o en l’empresa ordinària. Activitats 

d’ajustament personal i social junt amb hà-

bits i dinàmiques laborals configuren 

l’atenció d’un servei que s’ha vist projectat a 

la societat amb la presència amb paradetes 

de productes artesanals fets pels usuaris a 

fires tradicionals de Blanes i Malgrat. També 

amb la celebració de mercats solidaris de 

roba i complements amb tara -donació 

d’una gran empresa tèxtil a la fundació– al 

preu simbòlic d’un euro. Els guanys dels 

mercats solidaris financien les sortides i el 

lleure de les persones. 

        El menjador  i la cuina, com totes les seccions del centre, han guanyat llum natural amb l’ampliació dels finestrals, i ara també disposen de climatizació 



Judit Fonoll, encarregada del jurament a la presentació dels Jocs 

Esportistes, entrenadors i presidents del Clubs en la signatura 

Un grup de vacances ha triat platja i ha volgut anar a Peñíscola 

ESPORT I LLEURE 
Amfitrions dels Jocs Special Olympics Calella-Barcelona 

 

Junt amb les entitats maresmenques participants, 

el Club Esportiu EL VILAR ha estat amfitrió dels XX 

Jocs Special Olympics celebrats al mes d’octubre a 

Calella i Barcelona. Ha competit en bàsquet, ho-

quei sala, vela adaptada, natació,  bàdminton, pe-

tanca i tennis, i també ha participat activament en 

la inauguració i en la captació i la coordinació del 

voluntariat dels Jocs.  

 

 

Fem vacances inclusives 

Per segon any consecutiu, els usuaris del Centre 

Ocupacional han gaudit de vacances inclusives al 

llarg de l’any en grups reduïts -màxim 6 persones- i 

amb afinitat de gustos en destinacions turístiques 

triades per ells mateixos, d’acord amb la Planifica-

ció Centrada en la Persona, i s’han allotjat en hotels 

per a la seva efectiva inclusió.  

El grup d’Autogestors, per la seva banda, també ha 

planificat per primer cop les seves pròpies vacan-

ces, en aquest cas al mes d’agost. Un grup de vuit 

homes i dones amb interessos afins, treballadors 

del Centre Especial de Treball i usuaris del Servei 

Ocupacional d’Inserció, van decidir anar de vacances plegats a Benidorm. En aquesta ocasió, 

van decidir comptar amb una persona voluntària que els donés suport en aquesta primera 

experiència vacacional autònoma. La satisfacció de les persones ha augmentat amb escreix i 

aquest model de vacances s’aplicarà properament a d’altres serveis de l’entitat. 

 

Clubs esportius compromesos 

Tercer conveni consecutiu –vàlid per a 2 anys- per 

a l’entrenament de vela adaptada al Club Vela Bla-

nes. Incorporació d’un tècnic als entrenaments al 

Club Tennis Malgrat per a la millora de la pràctica 

del tennis. I continuïtat a les files del Club Patí Mal-

grat com a secció adaptada d’hoquei. Aprenem, 

practiquem i perfeccionem tècnica de la mà de 

professionals i som part dels Clubs locals com un 

soci més. Volem ampliar l’oferta esportiva i la presència als clubs dels municipis propers for-

mant-ne part.  



El conseller Puig, a la jornada sobre turisme  responsable a Lloret 

XARXA I COOPERACIÓ 
Promovem el turisme responsable 

Junt amb Créixer, l’associació d’empreses 

d’economia social que promou més i millors opor-

tunitats laborals per a les persones amb discapaci-

tat intel·lectual o en risc d’exclusió, hem organit-

zat al mes de novembre a Lloret de Mar una jorna-

da per donar a conèixer l’oferta de les empreses 

sòcies en turisme, oci i restauració amb responsa-

bilitat social. La jornada va comptar amb la pre-

sència del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, l’alcalde de Lloret de Mar, Romà Codi-

na, i d’altres personalitats del sector turístic, així com representants de les entitats sòcies. 

 

Col·laborem en totes les àrees d’atenció a la discapacitat 

Els professionals d’ASPRONIS col·laboren activament en les institucions que representen els 

diversos àmbits de la discapacitat, des de la primera infància i fins a l’envelliment, i en totes 

les àrees (laboral, atenció diürna, atenció residencial, lleure i esport, etc.): a la Federació Din-

cat, a la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya, així com a la Federació ACELL o 

Special Olympics Catalunya. També a AEDIS, la patronal estatal de l’atenció a la discapacitat, 

de la qual forma part de la Junta Directiva el gerent d’ASPRONIS, Francesc Durà, i a la                

UCCAP, la Unió Catalana de Centres d’Atenció Precoç, que presideix el director del CDIAP. 

 

AUTOGESTORS 
Un any després de la seva constitució, el Grup d’Autogestors ha pres amb fermesa algunes 

línies que han anat treballant al llarg de l’any, com la seva formació, la pròpia oferta de lleure 

o l’organització de les seves vacances, així com la reivindicació d’alguns aspectes, entre ells 

la rebaixa o gratuïtat del transport interurbà a la Selva marítima i al nord del Maresme.   

Els Autogestors han volgut també representar l’entitat en alguns esdeveniments públics, 

entre ells la Fira del Voluntariat a Girona.  

 

Amb la col·laboració de Segueix-nos 


