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ASPRONIS EN XIFRES

Homes
41,7%

Dones
58,3%

Servei

Llar - Residència 29
Suport a la llar 24

S. Ocupac. inserció 59
CAE i Residència 51

Centre ocupacional 96

Centre Especial Treball169 123

21

65
6

11
24

Treballadors Usuaris

1.304.037; 14%

771.850; 9%

146.143; 2%

841.680; 9%

73%

22%

5%
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TOTAL INGRESSOS 9.051.345€ TOTAL DESPESES 8.936.430€

TREBALLADORS I USUARIS CONTRACTACIÓ PER SEXE



ABAST TERRITORIAL
La Selva

44



Maresme

Treballadors Usuaris 5



ATENCIÓ PRECOÇ
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Equip CDIAP ASPRONIS



ATENCIÓ PRECOÇ
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) d’ASPRONIS –amb un equip 
multidisciplinar format per 25 professionals de la psicologia, neuropediatria, logopèdia, fisioteràpia, 
pedagogia i el treball social– ha atès enguany 1476 infants amb trastorns del desenvolupament 
diversos de més d’un trentena de municipis entre la comarca de la Selva i el nord del Maresme.
 
I per sisè 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 per facilitar 
l’adaptació a l’escola dels infants d’origen estranger que no han anat a escola bressol o no tenen 
germans grans escolaritzats. Al taller han treballat amb 17 infants i els seus pares la dinàmica escolar, 
la cultura i la llengua catalanes, i l’aprenentatge mitjançant en el joc.

 

Infants atesos per municipi

109

22

2

79

116

133

Malgrat de Mar

Sta. Susanna

Calella

Palafolls

Pineda de Mar

Tordera

202

19

13

30

228

20

1

16

14

37

26

3

8

1

Blanes

Breda

Fogars de la Selva

Hostalric

Lloret de Mar

Riells i Viabrea

Sant Feliu de Buixalleu

Tossa de Mar

Amer

Anglès

Arbúcies

Bescanó

Bonmatí

Brunyola

 

28

1

14

54

12

12

13

18

34

89

24

65

24

Caldes de Malavella

Espinelves

La Cellera de Ter

Maçanet de la Selva

Massanes

Riudarenes

Riudellots

Salitja

Sant Hilari Sacalm

Sta. Coloma de Farners

Sils

Vidreres

Vilobí d’Onyar

La Selva Maresme

TOTAL INFANTS ATESOS 
1476 7



ATENCIÓ DIÜRNA

Servei Ocupacional d’Inserció

FEM

Activitats d’ajustament personal i social

Activitats prelaborals

Sortides pedagògiques i d’oci } ACTIVITATS
INCLUSIVES

El Servei de Teràpia Ocupacional ha donat a conèixer el model de vacances que està implantant a les 
famílies i a l’entitat amb una presentació junt amb els autogestors a la Biblioteca Comarcal de Blanes. 
El nou model respon a aquesta escolta activa de desitjos: petits grups per afinitats i edat trien la 
destinació on volen passar les seves vacances: en hotels, platja o muntanya, amb qui volen anar-hi.

Servei de Teràpia Ocupacional
ESCOLTA ACTIVA
D’acord amb el Model de Qualitat de Vida, als serveis d’atenció diürna atenem les persones 
centrant les seves necessitats i desitjos com a eix per organitzar i gestionar els suports que els 
calgui per cobrir aquestes necessitats. 

PARTICIPACIÓ ACTIVA
Això s’ha traduït en una participació molt més activa de les persones ateses i menys directiva 
per part dels professionals. Són les persones qui decideixen sobre el que els afecta, s’han creat 
noves activitats que ens suposen estar molt més presents a la societat i hi participem activament. 
Pràcticament totes les activitats es duen a terme en instal•lacions i amb recursos de la comunitat 
i estan orientades a la inclusió.

VACANCES INCLUSIVES
Al Servei de Teràpia Ocupacional hem fet: ESPORT, FORMACIÓ i 42 SORTIDES de tot un di a en 
destinacions culturals, turístiques o lúdiques.
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Congrés d’Autogestors d’Espanya a Madrid

Participació al Congrés Europeu EPSA celebrat a Madrid

BARCELONA PENSA -festival de dilosofia-, debat sobre la discapacitat

AUTOGESTIÓ EN MARXA

El Grup d’Autogestors ha continuat activament la seva tasca informativa i reivindicativa sobre drets 
i amb especial èmfasi en matèria de transport. Així, per exemple, han fet manifesta al Síndic de 
Greuges en una visita a Blanes la manca d’accessibilitat i la no rebaixa en el preu del transport urbà 
i interurbà amb què es troben les persones amb diversitat funcional a la Selva I el Maresme nord les 
seves peticions al Síndic de Greuges. 

També han col·laborat en dos estudis universitaris, tots dos a nivell estatal. Un d’ells, de la Universitat 
de Múrcia en col·laboració amb FEAPS Regió de Múrcia, sobre els drets en matèria de treball dels 
treballadors amb discapacitat intel·lectual. L’altre, impulsat pel Grup de Recerca en Diversitat de 
la Universitat de Girona sobre Vida Independent i Discapacitat Intel·lectual (Projecte ViDa) i que es 
prolongarà durant el 2016

Els autogestors han fet la seva primera aparició pública com a ponents: han presentat la seva 
experiència en autogestió de vacances en una xerrada dirigida a les famílies i la ciutadania sobre 
el nou model de vacances que els serveis d’ASPRONIS estan implantant. Han explicat com van 
plantejar les seves primeres vacances pel seu compte: el que els va suposar en comunicar a la família 
que hi anirien sols; la cerca de destinació i d’hotel; els encerts i els errors en les eleccions, i com van 
transcórrer els dies a Benidorm, el lloc triat, amb el suport d’un voluntari que ells van triar entre 
diferents candidats. Una experiència, en definitiva, que crea precedent i que ben segur repetiran.

Han assistit:
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ATENCIÓ RESIDENCIAL
CAE I Residència Pinya de Rosa

A banda de les activitats assistencials, al centre en fan d’ocupacionals i de participació comunitària.

OCUPACIONALS
Banyeres
Bicicleta
Caminades a pas lleuger
Canoteràpia
Hipoteràpia
Circuit de salut
Dutxes
Piscina d’hivern
Taller d’estètica
Tallers multisensorials

PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA/OCI
Auditori (8 sortides amb al programa Apropa)
Berenars a casa de les famílies
Celebració de festes tradicionals
Centre lúdic termal
Cinema
Colònies (2 torns)
Discoteca (projecte Marxa de Blanes i Boomerang a Salt)
Excursions
Passejar gossos de la gossera de Palafolls
Piscina d’estiu

Llars residència
Per tal d’acomplir els requisits del futur concert amb la Generalitat, hem plantejat un canvi d’ubicació 
de la llar-residència 1: de Blanes es traslladarà a Palafolls, on ASPRONIS disposem de dos habitatges 
contigus on s’efectuaran obres de reforma per tal d’unificar-los i adaptar-los a la normativa.

Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar

Hem registrat un baixa a Blanes i dues altes: atenem a 
Pineda de Mar     i a Tordera

De 21 a 30 anys: 3
De 31 a 40anys: 11
De 41 a 50anys:  6
Més de 51 anys:   3

12 11
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Centre Especial de Treball

FORMACIÓ 
Personal atès

Pla d’emergències 11 participants
Salut 19 participants
Sexualitat 17 participants
Habilitats Laborals 21 participants
Lecto-Escriptura 11 participants
Coneixement de diners 7 participants

Presentació del Model d’ocupació d’AEDIS 
Ètica aplicada al Serveis Socials
Claus i reptes per la transformació dels serveis que 
orienten les persones Psicòloga USAP
Prevenció de riscos laborals i Plataformes elevadores 
5 monitors atenció directa de jardineria
Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
1 responsable jardineria

CREIXEM EN OPORTUNITATS DE TREBALL
Renovem el Programa Incorpora CaixaBank i 5è Conveni amb la Confraria de Pescadors de Blanes.

Treball amb suport

68 visites o contactes amb 
empreses

23 contractes durant el 2015

58 persones treballant (20 
dones/38 homes)

FORMACIÓ REALITZADA

Curs Windows, Word, Excel i Internet. Fundació 
ONCE FSC INSERTA. 150 hores. 14 participants
Seguretat en la conducció de carretó elevadors 
frontals. 8 HORES. 10 participants 
Formació en competències bàsiques i 
transversals. 
Visites a empreses amb grups d’usuaris.

SERVEIS LABORALS
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ESPORTS
L’esport ens fa GRANS

Participem a la Lliga Catalana de la Federació ACELL en petanca, bàsquet i hoquei sala

Campionat de Catalunya de Bàsquet a la Ciutat Esportiva de Blanes

Campionat Territorial de Futbol Sala a Tarragona

Campionat Territorial de Bàdminton de Tarragona

Copa Generalitat de Petanca a Malgrat de Mar

Campionat de Petanca, Atletisme i Handbol a Calella

Participació de Germán Martín a la Copa América de futbol inclusiu amb la selecció catalana 

de la Federació ACELL celebrada a Argentina 

Participació de Ferran Carramiñana amb la Selecció Catalana de Bàsquet a Suïssa 
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ENS FEM VISIBLES

Exposició “30 anys de Pinya de Rosa a Palafolls” al MID de Palafolls

Jornada de difusió als Ajuntaments propers a propòsit de la nova normativa europea sobre 

Clàusules Socials en Contractació Pública a la qual vam convocar alcaldies, regidories, 

serveis jurídics i de contractació 

Fires de Sant Jordi a Blanes, Malgrat de Mar i Palafolls, de Nadal a Santa Coloma de Farners 

i Tordera, i Fira de Sant Nicolau a Magrat de Mar.

Mercats solidaris de roba amb tara al preu simbòlic d’1 € la peça de roba. La preparació i 

venda de la roba és part de la pràctica laboral del Servei Ocupacional d’Inserció.

Exposició a la Biblioteca Comarcal 
de Blanes i 
xerrada sobre 
el nou model 
de vacances 
inclusives.

Jornada de portes obertes al Servei de 
Teràpia Ocupacional de Mas Borinot a Blanes 
per mostrar la total remodelació del centre 
gràcies a les subvencions 
consecutives de la X 
solidària de la Renda, la 
casella del 0’7% de l’IRPF a 
finalitats socials. 

13 



EL SUPORT DE LA SOCIETAT I LES INSTITUCIONS

Campanya de nous socis
Hem posat en marxa una campanya per captar nous socis entre les famílies que han passat pel 
servei d’atenció precoç (CDIAP) en els darrers cinc anys: hem aconseguit 69 nous socis i 23 donants, 
el que suma un total de 8.294€.

Territori solidari del BBVA

Jaume Borrell, director de l’oficina del BBVA a Blanes, ha estat el nostre padrí per a la convocatòria 
Territorios solidarios. Ens coneix bé i valora la feina de l’atenció a les persones a 
la Residència Pinya de Rosa. Per això, ha convençut el seu equip i companys de 
territori per votar per una subvenció de 4.000€ que ens ha permès continuar 
amb la canoteràpia al centre de Palafolls que tants beneficis suposa quant a 
estimulació sensorial dels usuaris.

La implicació de les famílies de Pinya de Rosa

Amb els diners recollits pels representants de les famílies s’ha condicionat el terra del pati posterior 
i s’ha comprat una carpa de lona. També s’han comprat dues butaques ortopèdiques per les 
persones amb problemes de mobilitat.

Tennis Malgrat, sempre aprop

Entre el sorteig benèfic de la cloenda de Malgrat i de la Festa de Nadal, Tennis Malgrat ha fet donació 
de 905€ a ASPRONIS, i més concretament per al material i les necessitats dels seus esportistes, a 
més a més dels entrenaments durant la temporada. 
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Banc Farmacèutic
Un any més, hem estat entitat receptora de la recollida de medicaments del Banc Farmacèutic. 
La ciutadania i el voluntariat han donat una resposta magnífica a les necessitats plantejades i l’ONG 
Banc Farmacèutic ho ha fet realitat un cop més.

Els nous amics d’Espai Pàdel Blanes
Ara sabem què és una Americana de pàdel 
perquè un grup de persones del Servei de 
Teràpia Ocupacional s’ho passa molt bé tot 
pràcticant l’esport i participant en aquest 
torneig. Els amics de l’Espai Pàdel fins i tot 
ens han fet samarretes i acabem l’Americana 
dinant amb ells una bona pizza. 

La solidaritat del Club Patí Malgrat
És un dels clubs pioners en la inclusió -formem 
part com a secció adaptada- i sempre ens tenen 
presents. Enguany, a banda d’entrenar-nos, han 
organitzat un sopar solidari a favor de l’equip 
d’hoquei sala per tal de finançar el material i 
l’equipació dels entrenaments.

L’AECAM de bàsquet,
el nostre nou entrenador

El club malgratenc s’ha 
ofert a dirigir els nostres 
entrenaments de bàsquet 
a la Ciutat Esportiva i a que 
el Club Esportiu EL VILAR 
formem part de les files 
del seu club com a secció 
adaptada. Fem avenços 
en la inclusió. 

Setmana de voluntariat 
amb CaixaBank

Ens ha visitat per conèixer 
les activitats del Servei 
de Teràpia Ocupacional i 
ens ha donat suport uns 
dies als entrenaments de 
bàsquet del Club Esportiu 
El VILAR a la Ciutat 
Esportiva de Blanes.  

Voluntariat del i per al 
territori

86 persones voluntàries 
han fet possible el 
Campionat de Catalunya 
de Petanca, Atletisme i 
Handbol ACELL- Special 
Olympics Catalunya 
celebrat a Calella 
i coordinades per 
ASPRONIS. 
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Amb la col·laboració

www.aspronis.com
937654620


