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Salutació de la presidenta
Us reportem el més significatiu del 2017 en aquestes pàgines, amb 
la mirada posada al 50è aniversari de la Fundació. En aquestes 
cinc dècades hem passat per moltes etapes amb un eix principal, 
imparable, que és la voluntat d’acompanyar i oferir els suports que 
calgui a les persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies 
i col·lectius en risc d’exclusió. En paral·lel, la professionalització ha estat 
sempre constant, en consonància amb el propòsit de treballar per uns 
serveis i suports de qualitat.

Enguany emprenem un nou camí que implica canvis en el nostre funcionament diari 
en clau d’aquesta millora contínua i amb una fita que va més enllà dels nivells òptims 
de qualitat: hem iniciat l’acreditació de Qualitat basada en el Model EFQM. La nostra 
voluntat és oferir serveis en clau de qualitat total a les persones, a totes les que formem part 
de la Fundació: les persones, les famílies, la plantilla, el voluntariat, els socis, i també els clients, 
els proveïdors, els col·laboradors, les administracions i un llarg etcètera d’agents que trobem en el camí 
de la nostra missió. Fem palès així el nostre compromís de millora constant orientada a l’excel·lència.

Volem contribuir a fer una societat més justa, més sostenible i més ètica per a tothom. I seguirem posant 
l’accent en la qualitat de l’atenció i la gestió, potenciant les nostres capacitats, i amb transparència i afany 
de bon govern. Comptem amb cinc dècades de bagatge i volem sumar-ne moltes més, amb reptes que 
garanteixin el millor per a totes les persones. Tots en som responsables d’una manera o altra. Només cal 
que seguim plegats en aquesta mateixa direcció.

M. Dolors Oms

EL PATRONAT

Missió Contribuïm al desenvolupament del projecte de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i 
d’altres col·lectius i que puguin participar com a ciutadanes de ple dret en la societat.

M. Dolors Oms
Robert Pujol
Joan Domènech
Narcís Busquets
Sandra Sauleda 
Lluís Pascual
Joan Pere López

PRESIDENTA
VICEPRESIDENT

SECRETARI
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 

En representació de les famílies
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Xavier Manresa Vocal
president del club esportiu el vilar 

visióVolem ser una organització d’economia social de referència en el conjunt de les comarques en les quals 
tenim presència perquè totes les persones puguin gaudir de plenitud de drets i de la major qualitat de vida, des 
del desenvolupament continu de les seves capacitats i de la seva autonomia.



Amer: – | 9
Anglès: – | 19
Arbúcies: 1 | 23
Arenys de Mar: 4 | –
Arenys de Munt: 1 | –
Blanes: 219 | 163 
Bonmatí: – | 10
Breda: 1 | 17
Brunyola: – | 1
Caldes de Malavella: 2 | 39
Calella: 14 | –
Canet de Mar 1 | –
Espinelves: – | 2
Fogars de la Selva: 2 | 11
Hostalric: 10 | 16
La Cellera de Ter: – | 6
Lloret de Mar: 40 | 182
Maçanet de la Selva: 12 | 32

Malgrat de Mar: 49 | 78
Massanes: – | 10
Palafolls: 33 | 53
Pineda de Mar: 19 | 113
Premià de Mar 1 | –
Riells i Viabrea: – | 20
Riudarenes: – | 15
Riudellots: – | 8
Salitja: – | 2
Sant Dalmai: – | 2
Sant Feliu de Buixalleu: – | 2
Sant Genís de Palafolls: – | 2
Sant Hilari Sacalm: – | 29
Santa Coloma de Farners: 3 | 77
Santa Susanna: 5 | 13
Sils: 2 | 24
Tordera: 19 | 131
Tossa de Mar: 10 | 17

Vidreres: 8 | 35
Vilobí d’Onyar: 1 | 12
Altres procedències: 4 | –

323 treballadors/es
113 amb discapacitat

1.020 
hores de formació

84%
personal amb 
contracte fix

43%57%

1.173 
infants atesos

469 
adults atesos

ASPRONIS  EN XIFRES

2.486  quilos d’oli 
recollit amb el projecte 

Olisses

Procedència

42 municipis diferents

6 alumnes en pràctiques

128 alumnes ens han visitat

1.642
persones ateses

Àmbit geogràfic adults | infants 

Per comarques:

311 | 783 la Selva
158 | 390 nord Maresme

79%
de la plantilla està 
satisfeta amb el 

seu lloc de treball

plantilla



INGRESSOS CLIENTS

INGRESSOS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

INGRESSOS SUBVENCIONS ADMINISTRACIÓ

DONATIUS

ALTRES INGRESSOS

14%

66%

10%

1%
9%

74%

19%

7%

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES D’EXPLOTACIÓ

ALTRES DESPESES

INGRESSOS

DESPESES

DADES ECONÒMIQUES

#ambtu
Fes-te soci de la Fundació ASPRONIS 

mitjançant la web www.aspronis.com, enviant 
un correu a ambtu@aspronis.com o trucant al 

93 765 46 20
i t’expliquem com fer-ho.

Col·labora-hi sempre que vulguis amb una 
transferència:

BBVA ES93 0182 175615 0201542807
Amb el concepte “Donació + nom i cognoms”*

Amb tu arribem més lluny

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

2017 (€) PRESSUPOST 2018(€)DESCRIPCIÓ
RESULTAT CONSOLIDAT GRUP ASPRONIS

INGRESSOS CLIENTS
INGRESSOS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
INGRESSOS SUBVENCIONS ADMINISTRACIÓ
DONATIUS
ALTRES INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS

1.322.791
6.039.751

874.593
68.031

861.666
9.166.832

1.339.085
6.053.866

884.578
68.031

846.639
9.192.199

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES D’EXPLOTACIÓ
ALTRES DESPESES 

TOTAL DESPESES

1.736.825
6.717.498

644.382
9.098.705

1.728.035
6.883.619

404.264
9.015.918

RESULTAT EXERCICI 68.126€ 176.281€



PERSONES AL SERVEI DE PERSONES
Serveis assistencials
Servei de Teràpia Ocupacional

Atenció a persones en edat adulta 
amb un grau de discapacitat igual 
o superior al 65%. Realitzem 
activitats inclusives d’ajustament 
personal adaptades a les 
necessitats i els desitjos de les 
persones, i activitats d’ocupació 
terapèutica per adquirir o 
mantenir hàbits laborals 95 
persones ateses.

Servei Ocupacional d’inserció

És el pas intermedi al món laboral: 
activitats d’ajustament personal 
i social, i també prelaborals per 
a una bona inserció a la feina. 64 
persones ateses.

Centre d’Atenció Especialitzada
i Residència

Atenem persones amb 
discapacitat intel·lectual amb 
necessitats de suport extens i 
generalitzat en edat adulta. 6 
persones ateses en centre de dia 
i 46 en residència. 

Servei d’Atenció Domiciliària
Atenem particulars en situació 
de convalescència, persones de 
tercera edat o amb discapacitat 
al propi domicili temporal o 
permanentment. 1.428 hores 
d’atenció.

Servei de Llars - Residència

Des dels habitatges, dos situats 
a Blanes i un a Palafolls, donem 
servei tot l’any. Es complementen 
amb l’horari dels centres d’atenció 
diürna. Són nucli de convivència 
que  proporcionen estabilitat 
personal i social. 
29 persones ateses.

Servei de Suport a l’Autonomia a 
la Pròpia Llar
Orientat a persones usuàries 
que viuen de manera autònoma 
al propi domicili. Reben suport 
per portar a terme amb èxit les 
principals actuacions de la seva 
vida diària. 26 persones ateses.

Centre de Desenvolupament i 
Atenció Precoç

Oferim la prestació del Servei 
d’Atenció Precoç: un servei públic, 
universal i gratuït per a tots els 
infants que ho requereixin de 0 
i fins a 6 anys com a màxim i les 
seves famílies. 16 famílies ateses 
al taller “Eduquem junts“ i 1.173 
infants atesos en total al servei.

Serveis Laborals
Centre Especial de Treball

Ocupem persones amb 
discapacitat en tasques de 
manipulats, envasats, jardineria, 
senyalització, etc. Comptem amb 
la Unitat de Suport a l’Activitat 
Professional (USAP), formada per 
psicòlegs i treballadors socials. 
113 persones ateses.

Servei d’integració Laboral
Cerquem la inserció laboral 
de persones amb discapacitat 
intel·lectual en empreses i en fem 
seguiment. Durant el 2017 hem 
inserit 27 persones en el mercat 
laboral. 95 persones ateses.

Lleure i esport
Club Esportiu El Vilar
Ofertem esports a demanda, i 
en clubs ordinaris en algunes 
disciplines. Tenim com a objectiu 
la normalització esportiva i social. 
65 esportistes.

ANDANA

Oferim servei de mediació en 
el lleure inclusiu a demanda de 
la persona i atenent a les seves 
necessitats. 300 usuaris.



ASPRONIS a Lloret de Mar: 
exposició i xerrades durant 
el febrer a la Biblioteca 
26 de gener.

Xerrada “Lleure inclusiu, 
un dret de les persones” a 
Lloret de Mar 10 de febrer.

4t conveni per a la pràctica 
de vela accessible al Club de 
Vela Blanes 22 de febrer.

Consensuem el codi ètic 
d’ASPRONIS amb el grup 
d’autogestors 22 de febrer.

Taller de ceràmica per a 
mainada a Lloret conduït 
per les persones 23 de febrer.

3r lloc al XXIII Campionat 
de Catalunya d’Hoquei a 
Igualada 13 de març.

Marina Gómez, directora 
de llars d’ASPRONIS, nova 
presidenta de l’ACELL 5 d’abril.

Sant Jordi amb ASPRONIS: 
roses, llibres i molta 
solidaritat 24 d’abril.

7è conveni d’inserció 
laboral amb la Confraria de 
Pescadors de Blanes 5 de maig.

Ampliem la llar–residència 
de Palafolls amb el suport 
de ”la Caixa” 26 de maig.

Estrenem zona d’esbarjo al 
centre Pinya de Rosa 3 de juny.

Xavier Oms, Medalla 
de l’Esport 2017 de les 
comarques gironines 9 de juny.

El més destacat del 2017 gener- juny



Veritas Blanes col·labora 
amb ASPRONIS, gràcies a 
l’ONG Pont Alimentari 
14 de juliol.

Col·laborem en l’atenció 
domiciliària i el casal d’estiu 
de Malgrat de Mar 19 de juliol.

Rècord d’insercions laborals 
en empreses al juny.  27 
persones inserides durant 
l’any 2017 8 d’agost.

8a Edició “Eduquem junts” a 
Santa Coloma de Farners 
18 de setembre.

13 medalles al Territori 
Special Olympics a la Seu 
d’Urgell i Andorra 24 d’octubre.

Ens sumem al #Jotambé 
contra la violència sexual 
24 de novembre.

El voluntariat d’ASPRONIS 
gaudeix de la seva nit a 
Girona 25 de novembre.

Instituts de Blanes, Lloret 
de Mar i Tordera se sumen al 
projecte Olisses d’ASPRONIS 
30 de novembre.

Inici de temporada 2017-18 
del Club Esportiu El Vilar

8a edició del taller 
“Eduquem junts”

L’experiència de la Sara 
amb el Servei d’Inserció 

Laboral

més a prop teu
A les xarxes
@aspronis

552 seguidors

1600 seguidors

371seguidors

9 vídeos publicats

5.097 visites a la webwww

juliol - desembre Totes les notícies i molt més a www.aspronis.com aspronis en vídeos



Col·laboradors

Fundació ASPRONIS
Ap. Correus 124

17300 Blanes

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

www.aspronis.com


