


Després de la commemoració del 50 aniversari al 2018, a ASPRONIS hem 
viscut novament al 2019 un any ple de celebracions i reconeixements a 
la nostra trajectòria. Al mes de març, hem celebrat el mig segle d’història 
a Malgrat de Mar amb un munt d’actes lúdics i de divulgació amb el 
suport de l’ajuntament i la col·laboració del teixit associatiu.

M’omple d’orgull que l’Ajuntament de Blanes, la ciutat on va néixer 
l’entitat, hagi liderat la campanya per demanar la concessió de la Creu 
Sant Jordi a ASPRONIS, el màxim guardó que atorga la Generalitat de 
Catalunya, en reconeixement al treball continuat de la Fundació al llarg 
de cinquanta anys per les persones de totes les edats amb discapacitat 
intel·lectual i del desenvolupament. Han estat moltíssimes les adhesions 
d’institucions i particulars del territori a la candidatura. Amb el caliu 
d’algunes d’elles i gran emoció compartida hem rebut la Creu en un acte 
solemne. 

També hem celebrat el 40 aniversari d’un dels serveis cabdals en la missió 
d’ASPRONIS: el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
(CDIAP), un servei públic i universal per a la detecció precoç de malalties o riscs de patir-les en infants entre 
els 0 i els 6 anys. El CDIAP ha crescut exponencialment en aquestes quatre dècades per donar resposta a 
les necessitats de nens/es amb dificultats en el desenvolupament i les seves famílies, i ens sentim molt 
orgullosos de la seva gran contribució al teixit sanitari, social i educatiu a la Selva i al nord del Maresme.

D’altra banda, el 2019 ha estat un any ple de reivindicacions com a sector: ens hem mobilitzat per reclamar 
a la Generalitat i l’Estat la fi de 10 anys de retallades i de mòduls congelats. Fa una dècada que rebem la 
mateixa quantitat de diners per atendre les necessitats de les persones usuàries en perjudici dels seus 
drets i del finançament de les entitats. I ho hem reclamat amb manifestacions a Barcelona i el suport de les 
famílies i de moltíssima gent.

I no ens ha mancat la solidaritat: voluntariat, amics de la Fundació, donants i institucions diverses s’han 
bolcat un any més a donar suport a les persones en risc d’exclusió social, i especialment al col·lectiu amb 
discapacitat intel·lectual. A tothom, gràcies per acompanyar-nos en el camí de l’assoliment d’una millor 
qualitat de vida per a les persones que més ho necessiten. I per molts anys que ho continuem fent al vostre 
costat!
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340 86%
personal amb contracte fix

1.269
infants atesos

5.117 
quilos d’oli recollit amb el 

projecte Olisses

52 persones han anat de 
vacances amb ANDANA

36 
persones inserides a 
l’empresa ordinària

plantilla

La Fundació ASPRONIS en xifres

510
Persones ateses

127 
alumnes han visitat
els nostres serveis

VISIÓ

Volem ser una organització d’economia 
social de referència a 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 persones 
amb discapacitat intel·lectual i d’altres 
col·lectius perquè participin com a 
ciutadanes de ple dret en la societat. També 
tenim el compromís de millorar la qualitat 
de vida d’altres col·lectius amb necessitats 
de suport o en risc d’exclusió mitjançant un 
conjunt de serveis.

Vídeos destacats
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Demanem suport 
per la greu 
situació de les 
entitats socials 
5 de febrer.

Malgrat de Mar acull el 50è aniversari de la Fundació 
ASPRONIS  25 de febrer.

Èxit de les dues esportistes d’ASPRONIS als Mundials 
d’Abu Dhabi  21 de març.

Èxit d’insercions de les darreres formacions de SIL  29 d’abril.

La Generalitat 
de Catalunya 
ens concedeix 
la Creu de 
Sant Jordi 
16 de maig.

Col·laborem amb la 
Fundació Climent Guitart 
i INCORPORA en la 
inserció de menors no 
acompanyats  14 de juny.

40 anys del CDIAP ASPRONIS  12 de desembre.

Participem a 
la jornada de 
Viles Florides a 
Lloret de Mar
27 de setembre.

Millores en la 
refrigeració del 
magatzem del CET 
7 d’octubre.

La Cursa Solidària de Nadal de Lloret de Mar, en benefici de la Fundació   22 de desembre.

El més destacat del 2019



Servei de detecció  
precoç, diagnòstic 
i tractament de 
patologies per a 
infants de 0 i fins a 6 
anys com a màxim i les 
seves famílies. Públic, 
universal i gratuït.

Quatre dècades de 
servei, 40 anys d’atenció 
precoç al territori. Milers 
d’infants han estat 
diagnosticats o tractats 
al CDIAP per patologies 
del desenvolupament infantil, moltes de les quals, un cop tractades, suposen la solució a 
problemes que poden resultar greus a l’edat adulta, ja siguin motrius, d’aprenentatge, llenguatge 
o psicològiques. El servei, en concert amb la Generalitat, ha incrementat en els darrers anys les 

hores d’atenció i el seu 
equip professional per 
a una millor atenció a 
la població infantil i les 
seves famílies. 

10 anys educant junts
La coordinació amb la 
xarxa educativa, social  i 
sanitària del territori ha 
dut al CDIAP ASPRONIS 
a realitzar iniciatives 
tan interessants com el 
taller “Eduquem Junts” 
en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Farners, el 
qual arriba enguany a 
la desena edició.
Està concebut com a 
pas previ a l’escola de 
nens i nenes menors 
de 3 anys d’origen 
immigrant, i es prioritza 
els que no tinguin 
germans escolaritzats. 
Els resultats  molt 
positius obtinguts en 
els infants i les famílies 
han dut a renovar cada 
any el conveni. 

Atenció Precoç
 26 famílies ateses a       

l’Eduquem junts
1269 infants atesos



Atenció diürna

Servei de Teràpia Ocupacional - STO 99 persones ateses

Atenem persones adultes amb una discapacitat igual o superior 
al 65%.  Realitzem activitats inclusives d’ajustament personal i 
social adaptades a les necessitats i els desitjos de les persones, i 
activitats d’ocupació terapèutica per adquirir o mantenir hàbits 
laborals.

Un any d’agenda intensa i diversa 
per a les persones del STO, 
d’activitats inclusives amb el 
suport d’agents de la xarxa 
educativa i social de Blanes. 
Les persones ateses han explicat en 
primera persona com és el seu 
dia a dia al servei en diverses 
classes de l’institut S’Agulla; 
també han conduït tallers de 
ceràmica per a infants a escoles 

de primària, amb el suport del monitors del 
servei, i han protagonitzat una obra al Teatre de Blanes que han 
preparat juntament amb estudiants de secundària de l’institut 
S’Agulla i l’Associació teatral La Quarta Finestra. 

El club de lectura de la Biblioteca Comarcal de Blanes i el grup de 
pàdel han continuat les activitats habituals i n’han realitzat d’extres 
i gratificants: per exemple, entrevistar el científic Salvador Macip o ser amfitrions del Torneig de 
Pàdel Inclusiu amb els amics Espai Pàdel Blanes i el Grup Catalònia.

Taller de lectura fàcil a la 

Biblioteca Comarcal de Blanes

Pas intermedi al món laboral: activitats d’ajustament personal i social, i també prelaborals per 
a una bona inserció a la feina.

A banda dels mercats solidaris, i d’un munt d’activitats en 
l’entorn comunitari (grup de lectura fàcil a la Biblioteca La 
Cooperativa de Malgrat de Mar, taller al Centre Cívic, etc.), 
les persones han estat l’altaveu d’ASPRONIS cada quinze dies 
a l’espai radiofònic “La Jungla” d’Ona Malgrat. Per grups, han 
entrevistat monitors, voluntariat, directors de serveis i han 
donat a conèixer l’actualitat de la Fundació. 

Servei Ocupacional d’Inserció - SOI 65 persones ateses

Ens fem sentir a Ona Malgrat

Centre d’Atenció Especialitzada - CAE

Persones adultes amb discapacitat intel·lectual amb 
necessitats de suport extens i generalitzat.

7 persones ateses

Sessió de canoteràpia

Xerrada a l’institut S’Agulla

Obra de teatre
 amb l’institut

S’Agulla i La Q
uarta Finestra



Atenció residencial

Residència

Hi atenem persones adultes amb discapacitat intel·lectual i amb necessitats de suport extens i 
generalitzat en edat adulta.

A un any del 40 aniversari de la residència i després de 12 
anys del projecte de noves instal·lacions, rebem la notícia que 
l’Agència Catalana de l’Aigua ha canviat la qualificació del 
terreny que l’Ajuntament de Palafolls va cedir a ASPRONIS per 
a la construcció de la nova residència i no serà possible fer-la 
realitat. La urgència d’un centre que s’adeqüi a les necessitats de 
les persones residents i a la normativa, ja que les instal·lacions 
són obsoletes, porta la Fundació a planificar la reforma integral 
de l’actual ubicació. Serà un objectiu cabdal per al proper any. 

Llars - Residència 
Nuclis de convivència per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual que proporcionen 
estabilitat personal i social. Es complementen amb l’horari dels centres d’atenció diürna. 

Suport a l’autonomia a la pròpia Llar
Per a persones amb discapacitat intel·lectual que viuen de manera autònoma al propi domicili. 
Reben suport per dur a terme amb èxit les principals actuacions de la seva vida diària.

Adreçat a persones en situació de convalescència, persones 
de tercera edat o amb discapacitat al propi domicili,  
temporalment o permanent.

Servei d’Atenció Domiciliaria - SAD

Visita a l’Auditori de Barcelona

27 persones ateses

 Servei professional i individualitzat a casa seva - T. 93 765 46 20 - sad@aspronis.com

Atenció a domicili per a persones amb necessitats de suport:               
cures, higiene, acompanyaments, compres, neteja, etc. 

83 persones ateses

6.566 hores d’atenció

46 persones ateses

33 persones ateses



Serveis Laborals

Centre Especial de Treball - CET

Ocupem persones amb discapacitat en tasques de manipulats, 
envasats, jardineria, senyalització, etc., amb l’atenció de la Unitat 
de Suport a l’Activitat Professional (USAP), formada per professionals de la psicologia i 
el treball social.  

Servei d’Inserció Laboral - SIL

36 persones inserides en empreses

Oferim a persones en risc d’exclusió social: formació, prospecció de mercat i inserció laboral en 
empreses, i seguiment de l’adaptació al lloc de feina. 

844 hores de formació

120 treballadors/es amb discapacitat

ASPRONIS crea Impulsa, un partner social per a empreses

97 persones ateses

Formació transversal

En Mohamed 
explica la seva 

experiència 
formativa a 

l’hotel Guitart 
Central Park.

Les pràctiques 
d’en Cristóbal a 

la botiga Fesmés 
de Blanes. 

Mira la seva 
experiència.

Serveis de manipulats

La Fundació aporta expertesa i valor social

La creació de llocs de treball així com l’aportació 
de valor social a l’economia del territori són 
directrius que ASPRONIS té en la seva missió 
fundacional. Per això hem creat Impulsa Futur 
Integral SL, una empresa a la qual la Fundació 
aporta el seu ADN social en nous sectors. 

El propòsit d’Impulsa és l’aportació de volum 
de negoci i feina per a col·lectius vulnerables 
així com aportar valor social a les empreses 
que ho requereixen. També, com a empresa 
social que és, pot ser prescrita d’acord amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, per 
organismes públics. 

Els serveis que ofereix Impulsa són: instal·lació i manteniment d’enllumenat exterior (sistema 
d’instal·lació correctiu i preventiu, smart cities, telegestió, obra civil); serveis industrials 
(manteniment elèctric i mecànic, manteniment integral de naus i fàbriques, projectes d’enginyeria 
-instal·lació elèctrica, tèrmica, etc.-, manipulats i neteja); projectes d’edificació (direcció de 
projectes d’obra, obra nova, reformes integrals, manteniment d’edificis, enderrocs, neteja, Gestió 
de Manteniment Assistit per Computadora -GMAO-), i manteniment d’edificis i altres serveis: 
manteniment semafòric, neteja d’edificis, manteniment terciari, i servei de manteniment per a 
organismes públics.



Servei de mediació en el lleure inclusiu, a 
demanda de la persona i atenent les seves 
necessitats.

64 persones usuàries

Ofertem esports a demanda i  en clubs ordinaris 
en algunes disciplines. Tenim com a objectiu la 
normalització esportiva i social.

32 esportistes

El teu temps ens ajuda a arribar més lluny. 

Fes realitat les il·lusions i els reptes   
de les persones ateses a ASPRONIS. 

Acompanya-les en sortides, activitats    
de lleure, vacances, esport...

Escriu-nos: voluntariat@aspronis.com

FES VOLUNTARIAT, FES POSSIBLE LA INCLUSIÓINCLUSIÓ

58 activitats realitzades

757 participacions

Lleure i esport

Vacances a Madrid Sortida a Montmeló
Vela adaptada amb el Club de Vela Blanes

Ens segueixes?
@ASPRONIS

5.097

7.439

9.122

2017

2018

2019

Visites a aspronis.com

ENS FEM VISIBLES

64  Aparicions als mitjans:

24 en ràdio

40 en premsa escrita

Comunicació  

5 esports practicats

Presència a 12 competicions



FES VOLUNTARIAT, FES POSSIBLE LA INCLUSIÓINCLUSIÓ

Dades econòmiques

DESPESES 9.744.404

INGRESSOS

#ambtu

Fes-te AMIC d’ASPRONIS
     - a la web www.aspronis.com

     - escriu-nos ambtu@aspronis.com 

     - o truca’ns al 93 765 46 20                              

        i t’expliquem com fer-ho.   

Amb tu arribem més lluny
Col·labora amb la Fundació sempre 

que vulguis amb un donatiu a 
aspronis.com/donacions

ENS AJUDES A CRÉIXER?

On som?
     Malgrat de Mar
     Serveis Centrals
     Av. Sanllehí i Bosch, 12-14 
     Polígon industrial Can Patalina
     T. 937 654 620 - aspronis@aspronis.com

Centre Especial de Treball
     elvilar@aspronis.com
Servei Ocupacional d’Inserció
     aspronis@aspronis.com
Servei d’Inserció Laboral
     sil@aspronis.com
Servei de llars - residència i SSAPLL
     aspronis@aspronis.com
Servei d’Atenció Domiciliària
     sad@aspronis.com
Andana (servei de lleure i vacances)
     andana@aspronis.com
Club Esportiu El Vilar
     clubesportiu@aspronis.com

Blanes
Servei de Teràpia Ocupacional
     C/ Mas Borinot, 53 
     T. 972 334 509 - sto@aspronis.com
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç - CDIAP
     C/ Europa, 31 baixos
     T. 972 335 311 - cdiap@aspronis.com
Serveis externs
     Ctra. de Malgrat, 12
     T. 937 654 620 - elvilar@aspronis.com

Santa Coloma de Farners
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç - CDIAP
     C/ Dr. Robert, 3 1r pis Locals 1 i 2
     T. 972 335 311 - cdiap@aspronis.com

Palafolls
Centre d’Atenció Especialitzada i Residència
     Av. Costa Brava, 22
     T. 937 620 617 - cprosa@aspronis.com

9.849.132

12%

1%

64%

10% 13%

CLIENTS

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

SUBVENCIONS 
DONATIUS

ALTRES INGRESSOS

6%

16%

78% DESPESES DE PERSONAL

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

ALTRES DESPESES



Fundació ASPRONIS
Ap. Correus 124

17300 Blanes

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

www.aspronis.com

#10AnysCong
elats

#SalvemElsCETs


