
BA L A N Ç  S O C I A L  2 0 1 6

Treballem per un demà
+ inclusiu
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S a l u t a c i ó  d e  l a  p r e s i d e n t a
Un nou any suposa molts reptes per endavant amb 
una sola finalitat per a la nostra entitat: petits i grans 
avenços, tots sumen en el camí vital de les persones. 
Els professionals treballen amb esforç i implicació 
per millorar constantment la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual i les seves 
famílies. I durant el trajecte, tenim la sort de comptar 
amb molts amics -particulars, voluntariat, organismes, 
institucions, clubs esportius- que ens donen suport, ens 
confien tasques com a entitat o donen feina a les persones 
amb discapacitat. 

Aquest ha estat un any de planificació, de reflexió, però també de canvis significatius. Hem 
fusionat les dues fundacions, ASPRONIS i EL VILAR, en una de sola, i hem acordat en assemblea la 
supressió de l’Associació. Les raons: simplificar les gestions administratives internes i enfortir-nos 
per avançar més i millor en l’atenció a les persones. Treballem un nou Pla Estratègic, aquest cop a 
un termini més curt, a tres anys, i en clau de qualitat, cercant l’excel·lència. I també hem expandit 
serveis i posat en marxa de nous, com el de mediació en el lleure i les vacances, i en els quals el 
voluntariat és cabdal per a l’èxit. 

Les persones són la nostra raó de ser. Per això també hem volgut posar l’accent en la nostra 
plantilla, el motor d’ASPRONIS: més de 330 homes i dones que amb la seva aportació col·laboren 
a fer realitat projectes de vida individuals i millores col·lectives. A l’octubre vam convocar tot el 
personal per primer cop en molts anys en una jornada, “ASPRONIS Futur” on posar-nos cara i 
compartir projectes i a la qual volem donar continuïtat cada any amb diferents formats. 

En la memòria d’enguany us reportem aquests i d’altres canvis i avenços de 2016. Esperem seguir 
comptant amb el vostre suport per fer-los possible. Tots sumem en aquest projecte comú, en el 
de la inclusió i la qualitat de vida de les persones.

M. Dolors Oms
Presidenta

PATRONAT

Presidenta:  M. Dolors Oms 
Vicepresident:  Robert Pujol 
Secretari: Joan Domènech 

Vocals: Narcís Busquets, Joan Pere 
López, Dolors Belmonte, Josep Font 
i Rosa Pujolràs 
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A S P RO N I S  E N  X I F R E S

CONTRACTACIONS

    43%          57% 

336 treballadors/es

404 adults atesos

1.366 infants atesos

87% 
fixes

TREBALLADORS SERVEI USUARIS

22 Llars-Residència 29
14 Suport a la Pròpia Llar 26
6 Ocupacional d’Inserció 64

55 Atenció Especialitzada i Residència 53
21 Teràpia Ocupacional 94
25 Atenció Precoç 1.366

181 Centre Especial de Treball 118
1 Lleure 200

192 alumnes 
atesos en visites 
o xerrades

115 assistents
a la Jornada 
ASPRONIS Futur

5 parades 
en fires

2 mercats 
solidaris

Més de 1.500h
de formació

7 alumnes
en pràctiques 

Més de 1.600
quilos d’oli recollit amb 
el projecte Olisses
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RESULTAT CONSOLIDAT GRUP ASPRONIS

DESCRIPCIÓ 2016 (€) PRESSUPOST 2017 (€)

INGRESSOS CLIENTS 1.211.949 1.222.724

INGRESSOS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 5.993.940 5.968.367

INGRESSOS SUBVENCIONS ADMINISTRACIÓ 870.469 823.527

DONATIUS 77.185 73.681

ALTRES INGRESSOS 955.440 854.531

TOTAL INGRESSOS 9.108.983 8.942.830

DESPESES DE PERSONAL 6.656.309 6.594.977

DESPESES D'EXPLOTACIÓ 1.755.603 1.746.774

ALTRES DESPESES 622.588 416.169

TOTAL DESPESES 9.034.501 8.757.920

    RESULTAT 74.482 184.911

INGRESSOS

DESPESES

66%

74%

13%10%

7%

1%

10%

19%

INGRESSOS CLIENTS

INGRESSOS SUBVENCIONS ADMINISTRACIÓ

ALTRES INGRESSOS

INGRESSOS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

DONATIUS

DESPESES DE PERSONAL

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

ALTRES DESPESES

Transparència
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A B A S T   T E R R I T O R I A L
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En el marc de la posada en marxa del Programa de Millora de la Qualitat, el servei ha endegat 
les següents accions:

•  Medició de la Satisfacció de les famílies dels infants, mitjançant enquestes.

•  Sistema de recollida de queixes i reclamacions de les famílies dels infants.

•  Anàlisi de la gestió integral del centre a partir d’una sèrie d’indicadors. 

D’altra banda, el servei ha posat en funcionament grups terapèutics per als infants a càrrec dels 
diferents professionals: de llenguatge i de relació i moviment.

A més a més de l’atenció directa dels infants i d’interconsultes amb professionals dels àmbits 
educatiu, social i sanitari, els membres de l’equip professional del servei duen a terme tasques 
de representació, coordinació, col·laboració i prevenció en els diferents àmbits de l’atenció 
precoç que reverteixen en un millor servei a l’infant i les famílies. 

INFANTS PER COMARCA I CENTRE

SELVA - CENTRE BLANES

MARESME - CENTRE BLANES

SELVA - CENTRE SANTA COLOMA DE FARNERS

36%32%

32%

A t e n c i ó  P r e c o ç       

1.366 infants atesos

36.396 hores d’atenció

Ens ocupem de la prevenció, la 
detecció precoç, el diagnòstic i la 
intervenció terapèutica dels infants 
de 0 a 6 anys i les seves famílies que 
presenten dificultats i trastorns en el 
desenvolupament o el risc de patir-los, 
amb independència de quina sigui la 
causa etiològica. Treballem conjuntament i 
coordinada amb les xarxes d’atenció primària 
sanitària, social i educativa. Disposem de dos 
centres: un a Blanes i l’altre, a Santa Coloma de Farners.
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HEM PARTICIPAT HEM REALITZAT

Grup de Treball Interdisciplinari i Interdeparta-
mental, organitzat per l’Hospital Dr. Josep Trueta 
de Girona, per tal de mantenir la coordinació pel 
funcionament del Protocol “Detecció i atenció 
dels infants en situació de risc de trastorns del 
desenvolupament i amb discapacitat”. 

Programa de Prevenció i Detecció adreçat als in-
fants d’educació infantil (0-3 anys) escolaritzats a 
les Llars d’infants i Escoles Bressol de la comarca 
de La Selva i Alt Maresme.

Projecte d’investigació “Parentalitat i desenvolu-
pament normatiu i amb retard en el desenvolupa-
ment”, coordinat per la Universitat de Barcelona.

Programa de Prevenció i Detecció i Coordina-
ció adreçat a l’àmbit de pediatria a cinc CAPs de 
l’àmbit territorial del CDIAP.

Eduquem Junts

Organitzat conjuntament 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, el Servei d’Atenció 
Precoç ha dut a terme per setè any consecutiu el Taller Eduquem Junts amb 17 famílies participants. 
L’objectiu, aconseguir una millor adaptació a l’escola dels nens i les nenes menors de 3 anys de 
famílies d’origen immigrant a l’hora d’iniciar l’escolarització al setembre, i especialment:

•  Establir un contacte amb la llengua catalana.

•   Transmetre als pares i mares la importància en aquestes edats del joc.

•  Treballar la relació amb els adults com a base pel desenvolupament en l’infant de les capacitats  
    del llenguatge i l’aprenentatge (desig d’expressar i comunicar i desig de saber i aprendre).
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AT E N C I Ó  D I Ü R N A

Servei de Teràpia Ocupacional                          

Atén a persones en edat adulta amb un grau 
de discapacitat igual o superior al 65% i que 
temporal o definitivament no poden orientar-
se al mercat laboral. Els facilitem una atenció 
diürna de tipus rehabilitador per tal que puguin 
assolir, en la mesura de les possibilitats de 
cadascú, la màxima integració social i laboral.

Fem activitats diverses, en petits grups al 
llarg de la setmana, fent ús dels recursos de la 
comunitat i orientades a la inclusió:
Esport (bàsquet, vela adaptada, pàdel, tennis, 
natació, etc.)
Formació (ofimàtica, blog, biblioteca, etc.) 
Salut (tallers de memòria, passeig, gimnàstica 
de manteniment) 
Lleure (discoteca, vídeo, etc.)
Sortides de tot un dia. (N’hem fet 34)
Algunes de les sortides: Monestir de Sant 
Pere Galligants, Museu de les il·lusions, Circ 
Internacional de Figueres, Musical al Teatre 
Victòria, Fàbriques Frit Ravich i Galetes Trias.

Servei Ocupacional d’Inserció                         

Dirigit a facilitar una atenció diürna de tipus 
rehabilitador per a persones amb discapacitat 
intel·lectual en edat laboral que han acabat el 
corresponent període de formació per tal que 
puguin assolir, en la mesura de les possibilitats 
de cadascú, la seva màxima integració laboral. 

Combinem activitats 
D’ajustament personal i social (habilitats 
domèstiques, comprensió lectora i expressió 
verbal, expressió corporal, competències 
bàsiques, de memòria, etc. són usuaris de la 
biblioteca, la piscina i practiquen pàdel) amb 
activitats prelaborals al Centre Especial 
de Treball, tasques de suport a les oficines 
de l’entitat i feines provinents d’empreses 
externes i sortides pedagògiques i d’oci.

I organitzem
Mercats solidaris de roba amb tara i parades a 
les Fires de Sant Jordi i Sant Nicolau a Malgrat 
de Mar.

94 persones ateses 64 persones ateses
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A t e n c i ó  R E S I D E N C I A L
Centre d’Atenció Especialitzada i Residència

Atenem persones amb discapacitat intel·lectual i 
necessitat de suport extens i generalitzat d’edat 
adulta. L’objectiu, donar suport als usuaris en les 
activitats de la vida diària, oferir-los activitats que 
millorin o evitin un retrocés de les seves habilitats 
a nivell cognitiu, motriu i relacional i fomentar la 
seva participació en activitats comunitàries. 

Els eixos de l’atenció a Pinya de Rosa són: 
l’assistència, l’ocupació terapèutica, la 
participació comunitària i l’oci.

Llars-residència

Disposem de tres habitatges, dos situats a Blanes 
i un a Palafolls, que donen servei tot l’any, i que 
es complementen amb l’horari d’assistència als 
centres d’atenció diürna. La finalitat és oferir 
als usuaris un nucli de convivència que els 
proporciona estabilitat a nivell personal i en 
l’entorn social.

Per tal d’adequar-nos millor a la normativa 
vigent quant a accessibilitat a l’habitatge, al mes 
de febrer es va fer el trasllat definitiu de la llar-
residència1 de Blanes a una llar a Palafolls amb la 
mateixa capacitat, 7 places. La fins ara llar de Blanes 
ha passat a ser una unitat de suport a l’autonomia a         
la pròpia llar.

53 persones ateses

29 persones ateses

23.508 hores d’atenció 

La participació en activitats a 
Palafolls i les vacances inclusives 
es prioritzen per a la inclusió 
dels residents
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Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar     

Orientat a persones usuàries que viuen de manera autònoma al propi domicili. Reben un ajut 
per portar a terme amb èxit les principals actuacions de la seva vida diària. Oferim un servei 
individualitzat en un entorn conegut, triat i volgut, que proporciona a la persona la seguretat de 
l’entorn social, tot optimitzant els recursos personals que assegurin al màxim la qualitat de vida 
dels usuaris.

Servei d’Atenció Domiciliària   

Atenem particulars al propi domicili temporal 
o permanentment en situació de convalescència, 
persones de tercera edat o amb discapacitat. 
També poden sol·licitar el servei persones amb 
resolució del grau de dependència.

Ens ocupem de:

•  Atenció a la cura personal, hàbits d’autonomia, higiene, 
    alimentació, autocura, imatge personal.

•  Accions de suport a la salut: acompanyaments mèdics, seguiment de pautes mèdiques, 
    preparació de medicacions.

•  Acompanyament en desplaçaments habituals o companyia.

•  Assistència a la llar: neteja, compres, rober, cuina, etc.

•  Suport en activitats d’oci: acompanyament, tria, etc.

•  Suport en gestions administratives a nivell d’acompanyament a assessoraments o tràmits 
    (excloses les decisions).

6 noves altes

26 persones ateses

13.520 hores d’atenció 

1.315 hores d’atenció
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CURS DURADA PARTICIPANTS

Autoimatge 12 hores 29

Riscos laborals 1 hora 9

Habilitats laborals 4 hores 9

Lectoescriptura continu 11

Maneig de diners continu 7

S E RV E I S  L A B O R A L S

Centre Especial de Treball (CET)

Dóna feina en l’entorn protegit a 118 persones amb discapacitat, de les quals 108 amb 
discapacitat intel·lectual, i a 63 professionals. Compta amb la Unitat de Suport a l’Activitat 
Professional (USAP), formada per psicòlegs i treballadors socials, la qual supervisa el benestar de 
la plantilla amb discapacitat perquè desenvolupin la seva feina de manera adequada. 

Les vendes del CET: 2,5M€

Al CET les persones realitzen tasques de producció industrial en manipulats, empaquetats, 
muntatges i fabricació d’articles de suro. També treballen per a empreses privades i institucions 
públiques en serveis de jardineria, senyalització viària, mobiliari urbà i parcs infantils i de salut, 
serveis externs municipals (muntatge de carpes, escenaris, trasllats de material, etc.) i recuperació 
de residus.

Formació per a 
treballadors/es amb 
discapacitat: 
més de 450 hores
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A u t o g e s t o r s
El Grup de persones que treballen l’autogestió ha 
continuat les comissions endegades en matèria 
de drets i de transport. També ha seguit la seva 
participació en Grup de Recerca en Diversitat de 
la Universitat de Girona sobre Vida Independent 
i Discapacitat Intel·lectual (Projecte ViDa).

I al mes d’octubre, 8 dels seus membres van 
assistir la VII Trobada de Grups Autogestors 
de Catalunya que es va celebrar a Girona, una 
jornada enriquidora d’intercanvi d’idees i de 
referències d’altres grups. 

Servei d’Integració Laboral (SIL)

Cerquem la inserció laboral de les persones amb discapacitat 
intel·lectual en empreses ordinàries. Els objectius són: ajudar 
les persones amb discapacitat a trobar i mantenir una feina en 
el mercat laboral obert; mediar per ajustar les necessitats de la 
persona i de l’empresari, i facilitar suports individualitzats 
mitjançant el preparador/a laboral que fomenta al màxim els 
suports naturals i va retirant la seva presència gradualment.

21 persones inserides al 2016

86 empreses visitades (56 noves)

19 empreses contractants

En Guillem és un exemple 
d’èxit d’inserció en empresa

Primer acte públic

Al mes de maig, el Grup va organitzar la presentació del llibre de Noe Gaya El camí 
de la papallona en el que va ser el primer acte públic fet pels Autogestors, a la 
Biblioteca Comarcal de Blanes, amb gran afluència de públic. La Noe va patir un 
accident de trànsit fa anys i en va quedar tetraplègica. Els autogestors van voler 
donar a conèixer la seva història de superació amb aquest acte. 
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Té com a objectiu la normalització esportiva i social de les 
persones amb discapacitat intel·lectual. Els esportistes participen 
en competicions de l’àmbit català i també de l’Estat espanyol, a 
més dels Special Olympics. 

Les disciplines que ofereix el club en aquests moments són: 
bàsquet, futbol sala, tennis, petanca, bàdminton, natació i 
atletisme. 

Entrenaments regulars

Petanca, bàsquet i bàdminton 
Dimarts i dijous de 17.30h a 19.30h a la Ciutat Esportiva de Blanes.
Hem signat un conveni bianual amb l’AECAM Blau de bàsquet.
 
Hoquei
Dimecres de 18.30h a 19.30h al Pavelló municipal de Malgrat de Mar.

Competicions oficials
  • Lliga catalana de Bàsquet, Hoquei Sala i Petanca. Participació 
a la Copa  Catalana de bàsquet i petanca durant 18 jornades de 
competició.

  • Campionats de Catalunya:
 o Bàsquet a Vilanova i la Geltrú
 o Bàdminton a les Borges Blanques
 o Petanca a Lloret de Mar
 o Hoquei i Tennis a Malgrat de Mar
 o Vela a Vilanova i la Geltrú

  • 7 esportistes del Club als Special Olympics España a Reus en 
bàsquet i pàdel.

Participem en moltes altres activitats en matèria esportiva en 
entorns inclusius. 

CANVI DE PRESIDÈNCIA

Enguany hi ha hagut el relleu en la presidència del Club. Xavier 
Oms ha donat pas a Xavier Manresa, empresari compromès amb 
les persones i amb un fort arrelament esportiu a la ciutat de Blanes.

35 esportistes

3 entrenadors 

President: Xavier Manresa
Vicepresident: Francesc Durà
Secretària: Marina Gómez 
Tresorer: Jordi Saavedra 

Vocals : Mercè Chertó , Pili 
Sarro,  Aurora Cabot, Xavi 
Giménez.
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Oferim un servei de mediació en el lleure integrador, centrat en la persona i que dóna resposta a 
les seves necessitats. Andana posa èmfasi en els desigs de la persona: que pugui triar allò que vol 
i on ho vol. Per això, oferim vacances personalitzades (en petits grups per afinitats i destinacions 
triades per les persones), esport (aposta per entrenar junt amb clubs esportius ordinaris que ens 
acullen entre les seves files i en instal·lacions municipals o pròpies, com una secció més dels clubs) 
i tallers (a demanda, des de cursos a sortides culturals o socials, activitats dirigides, etc.).

El voluntariat és el puntal per fer possible el lleure inclusiu d’Andana

Al mes de gener es va donar a conèixer el nou servei de promoció del lleure inclusiu a la Biblioteca 
de Blanes en un acte adreçat a persones usuàries, famílies, 
voluntariat i a la ciutadania en general que va aplegar gran 
afluència de públic.

Andana rep les demandes de les persones usuàries i fa mediació 
per donar-hi resposta, tot aportant els suports necessaris per 
dur-la a terme en l’entorn. 

El model de vacances, individualitzat o en grups reduïts per 
afinitats, ha generat microrelats vitals carregats d’emoció per als 
seus protagonistes. Ho podeu comprovar en aquests vídeos.

200 persones usuàries

                            n o u  s e r v e i  d e  p r o m o c i ó  d e l  l l e u r e  i n c l u s i u 

L’Ivan volia viatjar 
sol a Irlanda i ho va 
aconseguir amb el 

suport d’un voluntari 

Viatjar en avió a una 
gran ciutat, el somni 

fet realitat de la 
Sebastiana

Premi Josep Serra Santamans: Andana va rebre al 
mes de novembre el premi que atorguen la Fundació 
Josep Serra Santamans i Eurofirms per a la promoció 
del voluntariat en el lleure. L’entitat va voler destacar 
la feina feta durant l’any. La dotació del premi, 1.500€, 
contribueix a mantenir la feina de coordinació i 
seguiment de les activitats inclusives mitjançant les 
persones voluntàries. 
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E N S  F E M  V I S I B L E S
Més presents a la societat, tot l’any 
Algunes de les accions més destacades quant a 
visibilitat.

GENER

• Presentació d’Andana a la Biblioteca Comarcal de 
Blanes

• Renovació del CE El Vilar representant la discapacitat 
al Consell Esportiu Municipal de Blanes

FEBRER

• Exposició i xerrada “ASPRONIS, atenció 
individualitzada al territori”, Biblioteca de Tordera

MARÇ

• Visites de l’IES Joan Coromines de Pineda de Mar i de 
l’IES S’Agulla de Blanes

• Ponents a les VIII Jornades tècniques Montse Capellà 
de l’IES S’Agulla de Blanes 

ABRIL

• Parades de Sant Jordi

MAIG

• Conveni amb la Confraria de Pescadors per a la 
inserció laboral de persones amb discapacitat durant la 
temporada turística 

• Presentació d’ASPRONIS al 5è curs de l’Escola 
La Roureda de Tordera arran de la donació de la 
Cooperativa ART5
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JUNY

• Fusió de les entitats del Grup ASPRONIS i dissolució 
de l’Associació ASPRONIS

• Conveni bianual entre l’AECAM Blau i el Club Esportiu 
El Vilar per a la pràctica de bàsquet

JULIOL

• Nit de l’Esport de Blanes: reconeixement a la tripleta 
de petanca del Club Esportiu El Vilar

• M. Dolors Oms, presidenta d’ASPRONIS, pregonera de 
la Festa Major de Blanes 

SETEMBRE

• Estand a la Fira d’Entitats de Blanes

OCTUBRE

• Jornada ASPRONIS FUTUR al Teatre de Blanes

• Premis de l’Esport a Lloret de Mar: reconeixement a 
ASPRONIS pels 10 anys dels Jocs Special Olympics de 
2006

NOVEMBRE

• Reconeixements dels 10 anys d’Incorpora Girona de 
“la Caixa”

• Visita de l’IES Joan Coromines de Pineda de Mar

DESEMBRE

• Expliquem l’entitat al Cau de Blanes amb motiu del 
Dia Internacional de la Discapacitat 

• Fires de Nadal 
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O l i s s e s ,  n o u  p r o j e c t e  e d u c at i u  i  m e d i a m b i e n t a l
ASPRONIS recull oli domèstic usat a les escoles per reciclar-lo

 

Les escoles públiques de primària de Blanes, set en total, i l’escola d’educació especial Ventijol, 
s’han adherit a la iniciativa que impulsem des de la Fundació per a la recollida d’oli usat de cuina. El 
projecte porta el nom d’Olisses i té l’objectiu d’aconseguir la conscienciació dels infants blanencs 
i les seves famílies sobre la importància de recollir i reciclar l’oli domèstic usat en comptes de 
llençar-lo per l’aigüera.

Des d’ASPRONIS també fem xerrades 
divulgatives a les escoles participants per 
conscienciar sobre els avantatges de recollir 
l’oli usat amb Olisses i no llençar-lo per l’aigüera. 
El principal és que evita contaminar més les 
aigües residuals -un sol litre d’oli contamina 
1.000 litres d’aigua-, però també estalvia 
sobrecostos a les depuradores i, a més a més, 
dóna feina a les persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Minut 17:34

Triple guany en clau de responsabilitat social: Un grup de persones amb 
discapacitat intel·lectual del Servei Ocupacional d’Inserció s’encarrega del 
repartiment dels envasos de plàstic a les escoles com a activitat prelaboral i 
posteriorment en fan la recollida per al reciclatge. 
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A S P RO N I S  2 . 0
Estrenem web 

Aquesta tardor hem estrenat nova web. No 
és només la carta de presentació de l’entitat 
a Internet, és un portal informatiu sobre el 
més destacat que ASPRONIS du a terme. 

Amb la web, també hem estrenat la tramesa 
periòdica de Newsletters a la plantilla i a 
tothom qui vulgui estar ben informat de 
l’actualitat de l’entitat. 

 

Més seguidors a les xarxes
A ASPRONIS som conscients de la 
importància que tenen avui dia la 
nostra societat les xarxes socials. 
És per això que estem presents a 
Facebook, Twitter i Instagram. I ens 
hem estrenat a Youtube: segueix-nos 
al canal Fundació ASPRONIS. 

Pa rt i c i p e m  e n  e l  s e c t o r  d e  l a  d i s c a p a c i t at  i n t e l · l e c t u a l
Formem part de les juntes directives i de comissions de treball d’alguns organismes representants 
de diferents àmbits del sector de la discapacitat intel·lectual: Asociación Empresarial para la 
Discapacidad (AEDIS), Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales 
de Empleo (FEACEM), Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
(UCCAP), Federació Discapacitat Intel·lectual Catalunya (DINCAT), Coordinadora de Profunds, 
Coordinadora de centres per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya i Federació 
Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual ACELL.

Segueix l’actualitat 
d’ASPRONIS.

Inscriu-te a la newsletter! 

Fes-ho mitjançant la web o 
envia’ns un correu a 
comunicacio@aspronis.com

Posem en 
valor la 
participació de 
treballadors, 
famílies i 
societat en 
general.

XARXA PERFIL
SEGUIDORS

PUBLICACIONS
Total 2016

ASPRONIS 461 +131 76

Andana 169 +72 47

CE El Vilar 110 +66 38

ASPRONIS 1502 +75 344

Andana 66 +14 50

ASPRONIS 231 - 42

Andana 127 - 41



Fundació ASPRONIS
Ap. Correus 124

17300 Blanes

Oficines
T. 93 765 46 20
F. 93 765 48 30

www.aspronis.com

COL·LABORADORS


