
BALANÇ SOCIAL 2018

al servei de les persones



SALUTACIÓ DE LA PRESIDENTA
Són moltíssimes i diverses les persones que han contribuït a la 
tasca de la Fundació: des de les famílies i el voluntariat que la 
van posar en marxa al 1968 per reclamar i garantir els seus drets, 
els i les professionals, socis, amics, col·laboradors... Tothom ha 
posat de la seva part en la missió de l’entitat: acompanyar les 
persones amb discapacitat intel·lectual i d’altres col·lectius en 
risc d’exclusió a fer realitat el seu projecte de vida mitjançant 
serveis i suports. 

Enguany celebrem 50 anys d’història, una fita que ens omple 
d’orgull. Si m’ho permeteu, a mi me’n fa especialment: des 
de 1992, mitja vida de l’entitat, tinc l’honor de presidir-la, de 
ser espectadora d’excepció d’aquesta gran evolució a favor de 
les persones. Aquest darrer any ha estat intens i continuarem 
celebrant l’aniversari l’any que ve. L’esdeveniment festiu més 
sonat ha estat al juliol, amb una gran festa coincidint amb l’inici de la Festa Major de Blanes, la ciutat on 
vàrem néixer. També n’hi ha hagut d’altres que celebrem: hem recollit els nostres valors en un codi ètic que 
hem donat a conèixer a tothom i que han de regir les decisions que prenguem en l’atenció a les persones 
i com a organització. També, per primer cop, hem reunit empresariat per promocionar el nostre servei 
d’inserció a l’empresa ordinària, que fa 11 anys que funciona, i que s’ha convertit en un mitjà potent i eficaç. 
Comptem amb empresariat compromès i nous membres del Patronat que hi aposten convençudament i 
tenaç, i que ens ajuden a fer-ne difusió entre les empreses que encara no han experimentat la inserció de 
persones amb discapacitat a les seves plantilles. 

Només em resta agrair a tothom que ens dona suport –famílies, amics, socis, voluntariat, professionals, 
ajuntaments, institucions, etc.- la vostra implicació i compromís amb les persones. Com sovint diem “amb 
tu, arribem més lluny”. I per molts anys que puguem comptar amb tots vosaltres per assolir la plena inclusió 
de les persones. Gràcies de tot cor.  

M. Dolors Oms | Presidenta
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VISIÓ
Volem 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.

MISSIÓ
Contribuïm al projecte de vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual 
i d’altres col·lectius perquè participin 
com a ciutadanes de ple dret en la 
societat.



Amer: – | 7
Anglès: 2 | 19
Arbúcies: 3 | 27
Arenys de Mar: 2 | –
Arenys de Munt: 1 | –
Blanes: 183 | 185 
Bonmatí: – | 12
Breda: 1 | 16
Brunyola: – | 2
Caldes de Malavella: - | 43
Calella: 10 | –
Canet de Mar 1 | –
Espinelves: – | 2
Fogars de la Selva: 1 | 8
Hostalric: 7 | 13

La Cellera de Ter: – | 8
Lloret de Mar: 39 | 191
Maçanet de la Selva: 8 | 30
Malgrat de Mar: 38 | 89
Massanes: – | 7
Palafolls: 33 | 50
Pineda de Mar: 24 | 120
Premià de Mar 1 | –
Riells i Viabrea: – | 18
Riudarenes: 1 | 15
Riudellots: – | 10
Salitja: – | 1
Sant Cebrià de Vallalta: 1 | -
Sant Dalmai: – | 3
Sant Feliu de Buixalleu: – | 3

Sant Genís de Palafolls: – | 1
Sant Hilari Sacalm: – | 31
Santa Coloma de Farners: 3 | 92
Santa Susanna: 2 | 16
Sils: 2 | 33
Susqueda – | 1
Tordera: 26 | 143
Tossa de Mar: 10 | 11
Vidreres: 8 | 35
Vilobí d’Onyar: 1 | 16
Altres procedències: 2 | 1

329 treballadors/es
119 amb discapacitat

88%
personal amb 
contracte fix

41%59%

1.259
infants atesos

410
adults atesos

ASPRONIS  EN XIFRES

5.357 quilos d’oli 
recollit amb el 

projecte Olisses

57 persones han anat de 
vacances amb ANDANA

Àmbit geogràfic adults | infants 

Per comarques:

La Selva 271 | 840
Nord Maresme 139 | 419

25 persones 
inserides a 

empresa ordinària

plantilla

Ens segueixes? @aspronis
617 seguidors

1723 seguidors

788 seguidors

9 vídeos publicats

7.439 visites a la webwww



INGRESSOS CLIENTS

INGRESSOS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

INGRESSOS SUBVENCIONS ADMINISTRACIÓ

DONATIUS

ALTRES INGRESSOS

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES D’EXPLOTACIÓ

ALTRES DESPESES

INGRESSOS DESPESES

DADES ECONÒMIQUES

#ambtu
ENS AJUDES A CRÉIXER?

Fes-te amic 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.

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.

Col·labora-hi sempre que vulguis amb una transferència:
BBVA ES93 0182 175615 0201542807

Amb el concepte “Donació + nom i cognoms”*

2018 (€) PRESSUPOST 2019(€)DESCRIPCIÓ
RESULTAT CONSOLIDAT FUNDACIÓ ASPRONIS

INGRESSOS CLIENTS
INGRESSOS ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
INGRESSOS SUBVENCIONS ADMINISTRACIÓ
DONATIUS
ALTRES INGRESSOS

TOTAL INGRESSOS

1.232.952
6.921.609

131.850
72.306

926.015
9.284.732

1.236.417
7.180.883

116.677
72.306

926.944
9.533.227

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES D’EXPLOTACIÓ
ALTRES DESPESES 

TOTAL DESPESES

1.700.938
7.003.512

431.870
9.136.320

1.748.771
7.122.428

420.181
9.291.380

RESULTAT EXERCICI 148.411€ 241.847€

1% 5%

75%

10% 13%

18%

77%

1%



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. 
93 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. 
61 persones ateses.

Centre d’Atenció Especialitzada
i Residència

Atenem persones amb 
discapacitat intel·lectual amb 
necessitats de suport extens i 
generalitzat en edat adulta.
7 persones ateses en centre de 
dia i 45 en residència. 

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

Servei de Llars - Residència

Els habitatges, dos situats a Blanes 
i un a Palafolls, es complementen 
amb l’horari dels centres d’atenció 
diürna. Són nuclis de convivència 
que  proporcionen estabilitat 
personal i social. 
34 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 
dur a terme amb èxit les principals 
actuacions de la seva vida diària. 
27 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. 26 famílies ateses 
al taller “Eduquem junts“ i 1.259 
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. 
119 persones ateses.

Servei d’Inserció Laboral
Cerquem la inserció laboral 
de persones amb discapacitat 
intel·lectual en empreses i en 
fem seguiment. Des de l’inici del 
servei, l’any 2008, hem inserit 
169 persones en el mercat laboral 
i durant el 2018 s’han realitzat 
1.152 hores de formació amb un 
total de 80 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. 
64 esportistes.

ANDANA
Servei de mediació en el lleure 
inclusiu, a demanda de la persona 
i atenent les seves necessitats. 52 
activitats amb 757 participacions.



El més destacat del 2018 Totes les notícies i molt més a www.aspronis.com

Renovem compromís amb 
incorpora de l’Obra Social 
“la Caixa” 24 de gener.

Primer campionat de Vela 
Inclusiva a Blanes 
15 d’abril.

II jornada de treballadors. 
ASPRONIS avancem en 
qualitat 24 de juny.

Recollim l’oli domèstic usat 
a Malgrat de Mar 
25 de gener.

Mossos imparteix un taller 
pilot de prevenció d’abusos 
a ASPRONIS 18 d’abril.

Gran festa del 50è 
aniversari d’ASPRONIS
20 de juliol.

Dues esportistes 
d’ASPRONIS, seleccionades 
per als Special Olympics 
d’Abu Dhabi 2019 23 de febrer.

Nou servei d’informació 
per Whatsapp 
10 de maig.

ASPRONIS rep el Premi Bru 
Centrich en reconeixement 
als valors de l’entitat 
23 de juliol.

Presentem el Codi Ètic 
d’ASPRONIS 23 de març.

La Nit de l’Esport de Blanes 
premia 30 anys d’esport a 
ASPRONIS 22 de juny.

Concert solidari a benefici 
d’ASPRONIS 13 d’agost.



aspronis en vídeos

Reunim empreses i 
institucions amb compromís 
per la inserció laboral 
4 d’octubre.

Èxits del Club Esportiu als 
Jocs Special Olympics 2018 
8 d’octubre.

Ens fem sentir al programa 
“La Jungla” d’Ona Malgrat 
15 novembre.

En marxa el Club de la 
Feina 
20 de novembre.

Donació d’equips 
informàtics del Programa 
UPC Reutilitza 25 d’octubre.

Prou congelacions i 
retallades, és hora de 
donar solucions 
3 de desembre.

Rebem el Premi Solidaritat 
als IV Premis Climent 
Guitart 9 de novembre.

Presentem el calendari “Un 
any d’esport solidari” 
3 de desembre.

El codi ètic
d’ASPRONIS

II Jornada de treballadors
Avancem en qualitat

Festa del 50è aniversari
20 de juliol, Blanes

Jornada per a empreses i 
institucions amb compromís 

per la inserció laboral



Col·laboradors

Fundació ASPRONIS
Ap. Correus 124

17300 Blanes

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

www.aspronis.com

FESTA 50
è  ANIVERSARI

 D’ASPRO
NIS

20 DE JU
LIOL DE 

2018 - B
LANES


