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2020 ha estat un any molt dur per a tothom, ple d’incerteses i angoixes 
a causa de la COVID-19. A la Fundació, però, podem dir amb molt 
d’orgull que hem superat els moments més complicats que ens ha 
plantejat la pandèmia: amb prudència, professionalitat i fent pinya 
hem aconseguit sortosament una incidència baixa en els serveis. 
I per aconseguir-ho, hem tingut també la fortuna de rebre una 
gran solidaritat. Particulars, entitats, empreses, ajuntaments, etc., 
s’han bolcat a facilitar-nos equips de protecció, suport material 
i logístic, facilitats de tot tipus. Sentim molta emoció i gratitud 
per tot en el que ha suposat aquest caòtic 2020. Celebrem la 
salut de tothom, l’eficiència del sistema sanitari, que ens hem fet 
més forts i fortes, i hem rebut el reconeixement i l’estima del nostre 
territori.

També hem sofert peatges que no ens satisfan, és clar, com haver d’aplicar un ERTO als 
serveis laborals amb la finalitat de protegir les persones treballadores més vulnerables. 
I hem vist reduïdes les comandes d’alguns clients. També ens ha trasbalsat l’atenció 
assistencial; les persones han vist aturada la seva rutina i les activitats inclusives, i els 
hem hagut de donar suport a distància, amb el desig que tot torni a la normalitat al més 
aviat possible. 

Mica en mica, a mesura que les restriccions es van relaxant, hem anat incorporant qui 
menys risc té a la feina i també als serveis, això sí, sense abaixar la guàrdia. Hem tingut 
molta cura a incorporar les persones perquè el més important és la seva seguretat. Com 
a col·lectiu, esperem que la vacunació sigui efectiva al més aviat possible, perquè serà el 
passaport per recuperar part de les nostres vides: tornar als serveis, a relacionar-nos amb 
els companys i companyes, a les activitats que tant ens agraden a les biblioteques,   als 
centres cívics, al lleure, l’esport o les vacances... en definitiva, tornar a tot allò que ens fa 
participar a la societat. 

L’activitat a la Fundació, però, no s’ha aturat. Entre moltes accions, una de molt esperada 
i necessària, la reforma de la residència de Palafolls. L’agost de 2019 vam rebre la notícia 
que no podíem edificar el terreny que ens havia cedit anys enrere l’Ajuntament de 
Palafolls. Una nova residència era urgent, però no teníem cap possibilitat per fer-la. Vam 
poder optar a les subvencions de l’IRPF per reformar-la integralment i a finals d’any vam 
traslladar els residents a un hotel per tal de poder fer les obres en un període intensiu de 
cinc mesos.

Cal remarcar l’esforç professional i humà dels equips d’atenció directa d’aquest any. 
En nom del Patronat, un sentit i immens agraïment a la nostra plantilla, el motor de la 
Fundació. Aquests mesos heu estat al peu del canó, amb resiliència, dedicació absoluta, 
i més estima que mai pel que feu i per les persones ateses. Ens sabem afortunats, heu 
superat totes les expectatives. Aquest “GRÀCIES” és per a tots i totes vosaltres. Perquè 
enguany, més que mai, #somASPRONIS !

M. Dolors Oms | Presidenta

Salutació de la Presidenta



Arenys de Mar: 2 | –

Calella: 14 | 1

Canet de Mar 3 | –

Malgrat de Mar: 124 | 92

Palafolls: 71 | 40

Pineda de Mar: 21 | 115

Premià de Mar 1 | –

Sant Andreu de Llavaneres: 1 | – 

Sant Cebrià de Vallalta: 1 | –

Sant Genís de Palafolls: 1 | 1

Sant Iscle de Vallalta: 1 | –

Sant Pol de Mar: 1 | –

Santa Susanna: 19 | 14 

Tordera: 24 | 137

Amer: 3 | 6

Anglès: – | 34

Arbúcies: 1 | 24

Blanes: 191 | 198 

Breda: 1 | 10

Brunyola: – | 1

Caldes de Malavella: – | 34

Fogars de la Selva: – | 9

Gaserans: – | 1

Hostalric: 7 | 24

La Cellera de Ter: – | 9

Lloret de Mar: 36 | 184

Maçanet de la Selva: 8 | 26

Massanes: – | 4

Osor: – | 2

Riells i Viabrea: – | 19

Riudarenes: 2 | 9

Riudellots de la Selva: – | 14

Sant Dalmai: – | 2

Sant Feliu de Buixalleu: – | 4

Sant Hilari Sacalm: – | 27

St. Julià de Llor i Bonmatí: – | 11

Santa Coloma de Farners: 1 | 90

Sils: 2 | 31

Susqueda: – | 1

Tossa de Mar: 7 | 9

Vidreres: 7 | 46

Vilobí d’Onyar: 1 | 23

Altres procedències: – | 2
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Serveis a les persones
Assistencials

Serveis residencials

Serveis laborals

Servei de Teràpia Ocupacional - STO Atenció a persones en edat adulta amb un grau de 
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. 93 persones ateses.

Centre d’Atenció Especialitzada - CAE  Persones adultes amb discapacitat intel·lectual amb 
necessitats de suport extens i generalitzat. 5 persones ateses.

Atenció Domiciliària - SAD  Adreçat a particulars en situació de convalescència, persones 
de tercera edat o amb discapacitat al propi domicili temporal o permanentment. 106 persones 
ateses i 8.746 hores d’atenció.

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.

Servei d’Inserció Laboral - SIL  Cerquem la inserció laboral de persones amb discapacitat 
intel·lectual o en risc d’exclusió en empreses i en fem seguiment. Durant el 2020 hem inserit 34 
persones en el mercat laboral. 150 persones ateses.

Servei Ocupacional d’Inserció - SOI  És el pas intermedi al món laboral: activitats d’ajustament 
personal i social, i també prelaborals per a una bona inserció a la feina. 67 persones ateses.

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.

Centre Especial de Treball - CET  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. 107 treballadors/es amb discapacitat 
intel·lectual.

Residència  Atenem persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens i 
generalitzat en edat adulta. 46 persones ateses.

Serveis a la infància
Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç - CDIAP  Servei públic, universal i gratuït de 
detecció precoç, diagnòstic i tractament de patologies del desenvolupament per a infants que de 
0 i fins a 6 anys com a màxim i les seves famílies. 1.254 infants atesos.

Formació

Coordinem el Programa CaixaProinfància de la Fundació “la Caixa” a Lloret 
de Mar des de novembre de 2020. Té l’objectiu de trencar el cercle de la pobresa i està dirigit a 
la infància i l’adolescència d’entre 0 i 18 anys que necessita atenció o acompanyament per a les 
mancances socials i econòmiques que tenen el risc de patir o que pateixen.

Primer any del servei “Punt de Formació Incorpora” destinat a generar oportunitats 
d’ocupació mitjançant cursos professionals a col·lectius en situació o risc d’exclusió social.



Dades econòmiques

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.   

#Ambtu arribem més lluny

Col·labora amb la Fundació sempre 
que vulguis amb un donatiu a 

aspronis.com/donacions

ENS AJUDES A CRÉIXER?
INGRESSOS

DESPESES

9.309.226

9.204.370

CLIENTS

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

SUBVENCIONS 

DONATIUS

ALTRES INGRESSOS

DESPESES DE PERSONAL

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

ALTRES DESPESES

78%

16%

6%

71%

11%

7%1% 10%

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.

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.

EL PATRONAT DE LA  FUNDACIÓ
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Un any que no oblidarem mai
14 de març - A les 14:45h informem que a causa de la pandèmia 

de la Covid-19 tanquem gran part dels serveis de l’entitat.

23 de març - La plantilla de la Fundació segueix donant atenció 

a les persones dels diferents serveis amb totes les mesures per 

garantir la seguretat de tothom.

3 d’abril - El Centre Ocupacional es transforma en una 

llar-residència per uns dies. L’amplitud del centre facilita 

l’atenció a possibles casos de Covid-19.

24 d’abril - Presentem un ERTO a una part de 

la plantilla amb discapacitat amb la finalitat de 

preservar la seguretat del col·lectiu.

19 de juny - Reobrim de forma 

gradual tots els serveis de la 

Fundació després del confinament.

21 d’octubre - Comença la construcció d’una bugaderia 

industrial al Centre Especial de Treball. Serà una nova línia de 

negoci per a la inserció de col·lectius vulnerables.

29 d’octubre - Traslladem a un hotel de Malgrat de Mar les 

persones ateses de la Residència de Palafolls per garantir 

una bona atenció durant la reforma integral del centre. 

1 de desembre - Acabem l’any iniciant el servei de 

CaixaProInfància per a famílies vulnerables de Lloret de Mar.



#AmbTu hem plantat cara a la Covid-19

Més a prop teu

A les xarxes
Ens segueixes? @aspronis

(+) respecte a 2019

Vídeos destacats

1.076 seguidors (+180)

1.922 seguidors (+72)

1.331seguidors (+271)

22 vídeos publicats

13.821 visites web (+4.699)

Les pràctiques 
de l’Elisabet al 
Supermercat 
Consum de 
Blanes.

#TotAniràBé 
Vídeo del 
confinament dels 
serveis durant la 
primavera.

#EnsEnSortirem 
Vídeo dels 
treballadors del 
CET amb els seus 
missatges d’ànims.



Malgrat de Mar
     Av. Sanllehí i Bosch, 12-14 
     Polígon industrial Can Patalina

     T. 937 654 620 - aspronis@aspronis.com

Blanes
Serveis de Teràpia Ocupacional - STO
     T. 972 334 509     
     C/ Mas Borinot, 53 
     Ctra. de Malgrat, 12 (mòdul envelliment) 
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

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 (CAE) i 
Residència
     Av. Costa Brava, 22
     T. 937 620 617 - cprosa@aspronis.com

Lloret de Mar
Caixa Proinfància - CPI
     Pl. Església, 4
     T. 937 620 617 

aspronis.com

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

Atenció a domicili per a la tercera edat o 
situacions de dependència: cures, higiene, 

acompanyaments, compres, neteja, etc. 

Serveis Centrals

Centre Especial de Treball - CET

Servei Ocupacional d’Inserció - SOI

Servei de llars-residència i Suport a 

l’autonomia a la pròpia llar 

Servei d’Inserció Laboral - SIL

     sil@aspronis.com

Servei d’Atenció Domiciliària - SAD

     sad@aspronis.com

Andana (servei de lleure i vacances)

     andana@aspronis.com

Club Esportiu El Vilar

     clubesportiu@aspronis.com


