
La Plaça dels Dies Feiners de 
Blanes va acollir el vespre 

del passat 20 de juliol una gran 
festa en commemoració del 50è 
aniversari de la creació de la 
Fundació ASPRONIS. Persones 
ateses, famílies, socis, voluntariat, 
ciutadania: tothom estava convidat 
a celebrar els 50 anys de l’entitat a 
la vila on va néixer, Blanes, fruit de 
l’associació de famílies amb fills i 
filles amb discapacitat, el suport 
de Càritas i de moltes persones 
voluntàries de la vila i dels 
municipis pròxims. 

La festa va comptar amb moments 
per a tothom i va estar presentada 
per la blanenca Fina Brunet, 
periodista de TV3, la qual va 
col·laborar desinteressadament 
en l’acte. La il·lusionista Joana 
Andreu, filla del mític Màgic 
Andreu, va ser l’encarregada 
d’encetar la celebració omplint de 
màgia l’esdeveniment de manera 
participativa, fent pujar a l’escenari 
des dels més petits al públic de 
més edat en cada número. 

La part central de la festa va ser 
un breu acte institucional en què 
la participació també va ser la 
nota destacada: persones ateses, 
famílies i professionals de la 
Fundació van contribuir a construir 
una piràmide amb els valors del codi 
ètic de l’entitat, un document que 
recull els valors i els compromisos 
de la Fundació que va ser presentat 
el passat mes de març. L’alcalde 
de Blanes, Mario Ros, i el secretari 
d’Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, Cesc 

Iglésies, van ser els encarregats 
de col·locar el penúltim dels 
valors, la responsabilitat. M. Dolors 
Oms, presidenta d’ASPRONIS, 
va culminar la piràmide amb 
l’excel·lència. Tot seguit, la 
presidenta i les autoritats van 
pronunciar uns breus parlaments, 
entre els quals destaca la felicitació 
de l’alcalde a l’entitat i l’agraïment 
per la contribució d’ASPRONIS a 
la millora de la qualitat de vida de 
les persones, i el compromís de 
Cesc Iglesies a fer realitat la nova 
residència i centre de dia Pinya 
de Rosa a Palafolls, un projecte 
urgent, ja que les instal·lacions 
del centre actual estan obsoletes. 
ASPRONIS ha refet en dues 
ocasions el projecte per abaratir-ne 
costos sense menystenir la qualitat 
d’atenció. L’entitat compta per a la 
construcció amb un terreny que 
l’ajuntament de Palafolls va cedir fa 
més d’11 anys. 

Els Tapeo Sound System va posar 
el colofó a la gran celebració fins 
a quarts d’onze de la nit. Unes 400 
persones van ballar al ritme de les 
versions i la gresca dels Tapeo, un 

grup amb esperit de col·laboració 
i amb fort compromís amb les 
persones que ASPRONIS atén. La 
Fundació va comptar també amb 
el suport de Ràdio Marina en la 
difusió de la festa del 50è aniversari 
amb una falca promocional que 
anunciava la festa setmanes abans.

A la festa seguiran d’altres actes 
commemoratius dels 50 anys. Seran 
de caire divulgatiu i s’allargaran 
fins a l’estiu de 2019: presentacions 
d’estudis, exposicions, xerrades 
i la celebració dels 30 anys de la 
secció esportiva i dels 40 del servei 
d’atenció precoç. L’entitat treballa 
en un concert solidari per tancar 
l’any commemoratiu l’estiu que ve. 

ASPRONIS Informa · aspronis.com · Número V Octubre 2018

Gran festa del 50è aniversari d’ASPRONIS
La commemoració s’allargarà fins a l’estiu de l’any que ve.

Escaneja el Codi QR per 
veure el vídeo de la festa 
d’aniversari de l’entitat.
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La festa en imatges

Més fotografies a la nostra web (aspronis.com)

El Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya 
Blanes va convocar la ciutadania diumenge 22 de juliol a 

la tarda davant la Casa del Poble per segon any consecutiu 
en el marc de la Festa Major de Blanes amb motiu del 
lliurament dels II Guardons Bru Centrich, un reconeixement 
a persones físiques o jurídiques (entitats, associacions, 
ONG…) que durant l’any hagin excel·lit en valors compartits 
amb el republicanisme: atenció prioritària al bé comú, a la 
col·lectivitat, a la societat.

La formació republicana va decidir atorgar el guardó d’enguany ex aequo a dues entitats: ASPRONIS i 
l’Associació Catalana pels Drets Civils. Els motius acordats per a la concessió del premi a la Fundació ASPRONIS 
de Blanes van ser en reconeixement de la tasca social realitzada durant 50 anys a la vila de Blanes i la comarca; 
pel manteniment d’un projecte que dóna una resposta digna a la vida de molts ciutadans i ciutadanes amb 
discapacitat intel·lectual, amb especial incidència en aquesta aspiració de treballar per garantir que les 
oportunitats socials arribin a tothom. M. Dolors Oms, presidenta de la Fundació ASPRONIS, va ser l’encarregada 
de rebre el guardó de mans d’Albert Sanz, president d’ERC Blanes, al qual va agrair la distinció. Oms va posar 
èmfasi en la il·lusió de rebre aquest reconeixement de l’atenció a les persones per part de l’entitat que enguany 
celebra el 50è aniversari de la seva creació a Blanes. Un reconeixement amb nom d’alcalde, càrrec que ella 
també va ostentar en democràcia i amb valors sòlids semblants quant a oportunitats per a les persones.

ASPRONIS rep el Premi Bru Centrich
El guardó d’ERC Blanes reconeix els valors de l’entitat
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E l segon i tercer cap de setmana de juny han estat intensos pel 
que fa a solidaritat amb la Fundació ASPRONIS: s’han celebrat 

actes solidaris i de trobada de famílies dels diferents serveis de 
l’entitat.

El dissabte 9 i diumenge 10 de juny, el Pitch and Putt de Sant 
Cebrià de Vallalta acollia el segon torneig de golf solidari a favor 
del Centre de Dia i Residència Pinya de Rosa d’ASPRONIS. Més de 
100 persones van voler participar-hi i s’hi van recaptar 742€.

També el diumenge 10 de juny es va celebrar un acte que fa ja uns 
quants anys que les famílies dels serveis s’encarreguen d’organitzar, 
enguany amb especial il·lusió ja que s’emmarcava en el 50è aniversari 
de la Fundació: un dinar de germanor entre centres, un motiu de 
trobada anual en què les famílies comparteixen impressions i 
passen una bona estona. Com en les darreres ocasions, el dinar es 
va celebrar al restaurant Can Reverter II de Palafolls.

Finalment, dissabte 16 a les 7 de la tarda, el Teatre de Blanes va acollir l’Homenatge a la jota, un espectacle 
amb què l’Agrupación Artística Aragonesa de Blanes va voler recollir fons també per a la residència Pinya de 
Rosa. El preu de l’entrada era de 5€ i es va habilitar fila 0. El donatiu es destinarà a la compra d’una plataforma 
vibratòria per treballar l’equilibri dels usuaris del centre i un hort urbà elevat.

Juny, un mes carregat de solidaritat i germanor

A c c i o n s  s o l i d à r i e s  # A m b t u  f e m  m é s

L’Església de Sant Romà de Lloret de Mar va omplir-se de 
gom a gom el passat 20 d’agost al vespre amb motiu 

del concert solidari de música clàssica promogut per la 
Fundació Climent Guitart i el Rotary Club Lloret de Mar a 
favor de la Fundació ASPRONIS. L’Orquestra de Cambra 
de París, dirigida pel director d’orquestra Hosrt Sohm, va 
oferir un concert -amb totes les entrades venudes- que va 
delectar el públic assistent. La recaptació del concert anirà 
íntegrament destinada als projectes d’atenció a persones 
amb discapacitat intel·lectual que atenem a la Fundació 
ASPRONIS i es lliurarà el proper dia 15 d’octubre en un acte 
de les entitats promotores. 

Organitzadors solidaris
La Fundació Climent Guitart és una entitat privada sense ànim de lucre que perpetua la memòria de l’empresari 
hoteler Climent Guitart i Pascual. Presidida per Cristina Cabañas i fundada per la família Guitart Cabañas, 
la fundació té per objecte el foment i el desenvolupament del turisme, especialment quant a formació i 
promoció de professionals del sector. Per la seva banda, el Rotary Club Lloret de Mar, associació amb caràcter 
social que agrupa empresaris i professionals de Lloret, ha col·laborat en diverses ocasions amb la Fundació  
ASPRONIS. La darrera com a Rotary Club Costa Brava Sud, format pel club lloretenc i el Rotary Club Blanes, va 
fer un donatiu de 1.285€ per a la compra de tauletes tàctils que milloraran l’estimulació sensorial dels infants 
atesos al Servei d’Atenció Precoç de la Fundació ASPRONIS.

Èxit del concert solidari a benefici d’ASPRONIS
Organitzat per la Fundació Climent Guitart i Rotary Club Lloret de Mar
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La Fundació ASPRONIS va acollir el passat 
mes de maig un taller pilot amb l’objectiu 

de detectar i prevenir conductes agressives 
o abusives en persones amb discapacitat 
intel·lectual al Centre Especial de Treball de 
Malgrat de Mar. La sessió va tenir com a tema 
central el sexting, una pràctica de risc cada 
cop més habitual a la societat actual entre 
el públic jove que consisteix en l’enviament 
mitjançant el mòbil de continguts, 
fotografies o vídeos de tipus eròtic o sexual. 
Va estar dirigit per dues agents de la Direcció 
General de la Regió Metropolitana Nord i va 
consistir en una dinàmica de grup amb 11 persones participants per identificar conductes, reflexionar i actuar 
en cas de detecció d’una mala pràctica en l’ús de continguts amb el mòbil. Aquesta sessió va ser el tret de 
sortida per donar a conèixer a la Regió Metropolitana Nord de la Direcció General de la Policia (Maresme i 
Vallès Oriental) el cicle de tallers que el cos de Mossos d’Esquadra ha dissenyat per detectar, prevenir i tractar 
abusos sexuals, econòmics, físics o psicològics entre el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.

Es tracta d’una iniciativa pionera en l’àmbit policial europeu que lidera Mossos d’Esquadra en col·laboració amb 
la Federació DINCAT (Discapacitat Intel·lectual Catalunya), la Fundació Vicki Bernadet i la Fundació Catalana 
Síndrome de Down. Els tallers són de caràcter divulgatiu i formatiu per facilitar a les possibles víctimes i al 
seu entorn identificar situacions d’abús i compten amb casos il·lustrats quant a seguretat, com una guia per a 
l’assistència a persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit de la seguretat.

Mossos imparteix un taller pilot de prevenció 
d’abusos a ASPRONIS
Inicia una campanya a la Regió Metropolitana Nord de la Direcció General de la Policia

La Fundació ASPRONIS vol ser més aprop de les persones. 
És per això, que ha posat en marxa el nou servei informatiu 

per Whatsapp. En un primer moment, només anirà dirigit a 
la plantilla de l’entitat: els treballadors i treballadores de la 
Fundació rebran un Whatsapp del número 617 258 470 que 
gestiona el departament de Comunicació i que caldrà afegir 
als contactes de l’agenda del telèfon. El rebran les persones 
que en la darrera actualització de dades van facilitar el 
seu número de telèfon mòbil a l’entitat i van donar el 
consentiment per rebre Whatsapp.

El servei de Whatsapp té l’objectiu de transmetre més 
informació i de manera més ràpida i eficient: permetrà informar de l’actualitat de l’entitat, o emetre avisos 
d’última hora en cas d’urgència. En qualsevol moment, qui ho desitgi, pot donar-se de baixa del servei. Els 
missatges seran unidireccionals –de Comunicació a la persona- i personals –ningú més veurà el contacte 
propi-. Tothom rebrà per missatge una guia de condicions d’ús del serve. Més endavant, s’oferirà el servei 
d’informació famílies i a l’exterior de l’entitat.

Nou servei d’informació per Whatsapp
La Fundació ASPRONIS posa en marxa un servei d’informació via Whatsapp
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El teatre de Lloret de Mar va acollir el dissabte 26 de maig la segona jornada que va reunir la plantilla de 
l’entitat amb el nom “ASPRONIS, Avancem amb Qualitat”, un nou punt de trobada per als treballadors dels 

diferents serveis de la fundació; enguany, amb motiu del 50è aniversari.

La benvinguda institucional va anar a càrrec del regidor 
de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, Cristian Fernández, el qual va destacar el 
paper d’ASPRONIS a la societat en la tasca d’atenció a 
les persones. A continuació, la presidenta de l’entitat, M. 
Dolors Oms, va dirigir unes paraules als professionals de 
l’entitat i va posar èmfasi en el protagonisme i la finalitat 
de la jornada: les persones que treballen a ASPRONIS, la 
coneixença mútua i la celebració dels 50 anys de l’entitat.

El director general, Francesc Durà, va centrar el seu discurs en els valors de l’entitat i els factors que fan que les 
empreses sumin anys d’experiència, factors que ASPRONIS acompleix i que requereixen de la suma de tots en 
el dia a dia de l’entitat. Durà va destacar també el fet que l’actitud davant les situacions és el que determina 
arribar a bon port, i va encoratjar als assistents a seguir en aquesta línia. L’exemple d’Amadip Esment, amb les 
reflexions del seu director general, Fernando Rey, en va ser la referència: centrar els esforços de la plantilla en 
proporcionar tots els suports que calgui i a la mida de les necessitats de les persones.

L’apunt destacat de la jornada va ser la dinàmica que el psicòleg i coach Andreu 
Gatuellas va organitzar per a tots els assistents. Per grups, amb components dels 
diferents serveis, va animar a fer una construcció amb globus, pals i cinta adhesiva: 
la més alta, guanyava la juguesca. La dinàmica va despertar molta animació i va 
demostrar com la col·laboració i els rols de cadascú col·laboren a fer possible els 
projectes, i va materialitzar amb l’experiència la xerrada prèvia, amb base científica, 
com les emocions també determinen el resultat de la nostra feina.

L’humorista Víctor Parrado, encarregat de presentar la jornada, va cloure-la amb 
un monòleg amè i distès en què va destacar també la predisposició i l’actitud com 
a eixos per ser més feliços i, per extensió, fer-ne als altres. Parrado va culminar 
la jornada amb un gran detall: va regalar a tots els assistents entrades per veure 
les darreres funcions del seu espectacle al Teatre Regina, amb motiu del seu 50è 
aniversari d’ASPRONIS

ASPRONIS, avancem amb qualitat

Escaneja el Codi QR per 
veure el vídeo.

Segona jornada interna per a la plantilla de la Fundació.



T. 93 765 46 20 - aspronis@aspronis.com

Preus competitius. Demani’ns pressupost
T. 93 765 46 20 - sad@aspronis.com
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Servei d’Atenció Domiciliària

EAmb motiu del 50è aniversari de 
la Fundació i en reconeixement 

a la tasca d’atenció i inclusió social 
i laboral de les persones amb 
discapacitat intel·lectual de la Selva 
i el nord del Maresme, l’Ajuntament 
de Blanes va presentar en el ple 
municipal del mes d’abril una moció 
per sol·licitar a la Generalitat de 
Catalunya la Creu Sant Jordi per a 
la Fundació ASPRONIS. M. Dolors 
Oms, presidenta d’ASPRONIS, va ser 
convidada a participar en la defensa 
de la proposta al ple, moment que va 
viure amb gran emoció. El consistori 
pren la inciativa de presentar la candidatura d’ASPRONIS i s’ocuparà de la campanya d’adhesions que farà 
arribar a organismes públics i privats, així com a particulars que han tingut o tenen vinculació amb l’entitat 
blanenca per tal que hi donin suport.

A la campanya s’hi va sumar el passat dijous 31 de maig l’Ajuntament de Tordera per acord unànime en el ple 
municipal. Tots els grups municipals van destacar la contribució d’ASPRONIS en la millora de la qualitat de vida 
i la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual, i l’alcalde, el Sr. Joan Carles García Cañizares, 
va posar èmfasi en el nombre considerable de torderencs i torderenques atesos i en plantilla a la Fundació.

EI tercer ajuntament a adherir-se a la sol·licitud va ser el de Malgrat de Mar el dijous 7 de juny, el qual també 
va acordar per unanimitat demanar la Creu Sant Jordi.  El regidor d’Acció Social, Jofre Serret, va remarcar en la 
seva argumentació que ha quedat demostrat que la Fundació ASPRONIS ha fet i fa una tasca eficaç i eficient 
al llarg del temps. L’aprovació de la moció va acabar amb un llarg aplaudiment de tots els assistents al ple.

L’Ajuntament de Calella ha estat el darrer consistori fins al moment a sumar-se a la petició amb una moció 
aprovada per unanimitat pel ple de l’ajuntament. La Fundació atén persones provinents de Calella i hi té un 
estret lligam d’ençà dels Special Olympics Calella-Barcelona celebrats al 2014 en ser-ne amfitrions juntament 
amb dues entitats maresmenques.

Finalment, el 19 de juny, el Consell Comarcal de la Selva va aprovar la moció de suport a la iniciativa de 
l’Ajuntament de Blanes de petició d’atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Fundació.

La Fundació ASPRONIS optarà a la Creu Sant Jordi 2019
L’Ajuntament de Blanes lidera la iniciativa

Cures, higiene, compres, 
acompanyaments, assistència a 

la llar, neteja, etc
 Atenció professional i individualitzada

Fes-te 

voluntari!
Acompanyaments, activitats de lleure, esport...

El voluntariat és una peça clau en la 
inclusió de les persones
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El final de temporada esportiva a Blanes ve marcada cada any 
per la celebració de la Nit de l’Esport. La Ciutat Esportiva va 

acollir un any més el passat 2 de juny la nit de reconeixements 
als clubs i esportistes blanencs. Amb motiu dels 30 anys 
que fa que la secció esportiva de la Fundació ASPRONIS va 
començar l’activitat, el president del Club Esportiu El Vilar, 
Xavier Manresa, va recollir el guardó en nom dels esportistes, 
els quals no van poder assistir a la gala de l’esport, ja que es 
trobaven disputant partits decisius de final de temporada.

La secció esportiva d’ASPRONIS va iniciar la seva activitat 
entre 1987 i  1988, amb entrenaments i competicions 
mitjançant la Federació ACELL, la federació catalana de 
l’esport per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb la 
finalitat de la normalització esportiva i social de les persones 
amb discapacitat intel·lectual, objectius que avui romanen. 
Al 1995 la secció es constitueix com a Club Esportiu El Vilar, 
club blanenc com l’entitat de què formem part, ASPRONIS. 
Abans de ser club, però, la secció ja és molt activa. Al 1988 
participa als primers Jocs de Catalunya de la federació que 
es van celebrar a Lleida, i n’ha mantingut la participació en 
totes les edicions, que a partir del 92 passen a ser Jocs Special 
Olympics.

Els esportistes han participat també en competicions 
internacionals. El fet de comptar amb l’únic equip de bàsquet 
íntegrament femení de la lliga dóna l’oportunitat de participar 
com a representants de Catalunya als European Special 
Olympic Summer Games de Glasgow al 1990. Un any més 
tard, alguns esportistes competeixen als VIII Special Olympics 
World Summer Games a Minnesota en què participen 6.000 
atletes de més de 100 països. Des d’aleshores, ASPRONIS ha 
participat als mundials de Carolina del Nord o Shangai, als 
europeus d’Irlanda, Bèlgica, Suïssa, Sardenya, Mònaco, Grècia 
i Holanda, i als Jocs propis del país en bàdminton, bàsquet, 
futbol sala, gimnàstica artística, petanca, etc.  

La Nit de l’Esport de Blanes premia 30 anys de la 
secció esportiva d’ASPRONIS

Una temporada plena d’exits

Bàsquet

1r classificat LLIGA a la 3a divisió B
1r classificat COPA

Petanca

1r classificat de COPA:  el VILAR A
2n classificat de LLIGA: el VILAR A
2n classificat de LLIGA i COPA: el VILAR B

Territori Special

3 ors a BÀDMINTON
3 plates a BÀDMINTON
1 or a ATLETISME
1 plata a ATLETISME
2 ors a PETANCA
1 bronze a PETANCA
1 plata a PETANCA en proves individuals

Del 4 al 7 d’octubre, la Seu d’Urgell i Andorra la Vella acolliran una nova 
edició dels Jocs Special Olympics. Un total de 26 esportistes del Club 

Esportiu El Vilar participaran en aquesta edició dels Special Olympics: a 
Andorra la Vella, en atletisme (2) i bàdminton (2); i a la Seu d’Urgell, en hoquei 
(7), bàsquet (8 en equip i 1 en prova individual) i petanca (6). Els acompanyaran 
5 entrenadors i 4 voluntaris d’ASPRONIS. Els esportistes estrenen equipació 
per a l’ocasió –xandall i samarretes- i encaren aquests nous Jocs amb il·lusió i 
el lema #MillorquiHointenta. Uns dies abans dels jocs, el Club Esportiu el Vilar 
va ser l’encarregada de fer arribar la flama olímpica a Lloret de Mar.

26 esportites competiran en aquesta edició dels Jocs
El Club Esportiu El Vilar d’ASPRONIS va portar el foc olímpic a Lloret de Mar
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Segueix
-nos!

@aspronis

Carlos Velasco: “Compaginar feina i estudis és 
complicat, però tot sacrifici té la seva recompensa”

En Carlos Velasco té 44 anys i és treballador del Centre 
Especial de Treball. El passat mes de juny es va 

presentar i  va aprovar les proves d’accés a la universitat 
per a majors de 25 anys. Durant uns mesos ha combinat 
estudis i la feina al CET de la Fundació ASPRONIS.

Què ha fet que et presentis a les proves d’accés?
No és la primera vegada que em presento. Fa 4 anys ja 
ho vaig provar i no les vaig superar. Des de llavors, vaig 
deixar aquest tema aparcat, però aquest any m’hi he 
volgut tornar a presentar. 

Com t’has preparat les proves?
Quan sortia de la feina, anava a l’escola d’adults de Pineda de Mar de 7 a 10 del vespre 
i de dilluns a divendres.

Quin era el teu objectiu?
El meu objectiu era presentar-me a les proves i aprovar-les per després poder a la 
Universitat. 

Ha estat dur?
Sí, la veritat és que ha estat bastant dur tot aquest procés. Després de treballar, sortia 
tard de la feina, havia d’anar a l’escola d’adults i posar-me a estudiar. M’havia de 
preparar el temari que em tocava pels exàmens. 

Què és el que més t’ha costat?
Una de les coses que més m’ha costat ha estat acostar-me a la data dels exàmens. Això em feia tenir molts 
nervis, la incertesa de si aprovaria o no. 

Què suposa per a tu aprovar les proves d’accés?
Una gran satisfacció. Era una cosa que tenia pendent des de feia molt de temps, i n’estic molt satisfet.

I a partir d’ara, què faràs? Què vols estudiar?
M’he matriculat a la UOC i vull estudiar la carrera de Geografia i història. Començaré el 19 de setembre la 
carrera. Ara també un dels meus objectius és aprendre idiomes. Vull millorar en aquest aspecte i vull apuntar-
me a algun curs d’anglès, francès o alemany. Ha estat una molt bona experiència. No negaré que el procés 
m’ha costat molt d’esforç però jo animaria a tots els meus companys a que s’hi apuntin i els diria que tot es 
pot superar. 

La teva opinió
ens ajuda a millorar

Tens queixes consultes o 
suggeriments? Contacta’ns i et 

respondrem
aspronis@aspronis.com

Espai de Reflexió Ètica 
d’ASPRONIS

A l’ERESS atenem consultes, 
queixes o suggeriments en 

temes ètics.
etica@aspronis.com

Escaneja el Codi QR 
per veure l’entrevista 
a en Carlos Velasco.


