
Acompanyem les persones i les famílies perquè tinguin 
millors oportunitats de vida



És un orgull saludar-vos per primer cop com 
a presidenta de la Fundació ASPRONIS des 
d’aquestes pàgines que són la fotografia de 
l’activitat de la nostra entitat en el passat 
exercici. També suposa per a mi recollir el 
testimoni de la gran feina duta a terme pels 
meus predecessors, M. Dolors Oms, la nostra 
presidenta d’honor, i Robert Pujol, a qui vaig 
substituir al febrer de 2022 i crec que és de 
justícia que sigui ell qui us dirigeixi aquesta 
salutació. 

Robert Pujol ha estat president efectiu 
d’ASPRONIS només durant uns mesos –de 
juny de 2021 a febrer de 2022- però ho ha estat des de la responsabilitat i el compromís 
absoluts, amb la determinació d’assegurar un equip de persones sòlid al capdavant del 
patronat el qual tinc l’honor d’encapçalar. La trajectòria de Robert Pujol com a mà dreta 
de M. Dolors Oms a ASPRONIS ha estat impecable durant més de 20 anys. Ha estat 
un gran conseller. La seva veu professional, sàvia i assenyada ha guiat amb destresa el 
patronat i la Fundació. N’he après molt d’en Robert des que vaig entrar a formar part de 
l’entitat ara fa cinc anys i sé que malgrat hagi deixat el patronat, sempre fa i farà costat 
ASPRONIS i la nostra gent.

Gràcies per acompanyar-nos, Robert.
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Em fa molta il·lusió dirigir-vos aquestes ratlles 
que suposen el meu comiat a la Fundació 
ASPRONIS. És un comiat de la responsabilitat i 
alhora el privilegi d’haver estat a la primera línia 
de l’entitat durant dues dècades. ASPRONIS 
ha format part del meu dia a dia els darrers 
vint anys. He acompanyat la M. Dolors en la 
gestió des que al 2002 em va demanar que 
entrés a formar part del Patronat, del qual he 
estat el vicepresident

L’any passat la salut va fer decidir la M. Dolors 
Oms a deixar la presidència en un moment 
en què personalment també pensava que 
calia deixar pas a noves generacions. Em va 

encarregar renovar part del patronat abans no el deixés definitivament i durant mig any 
aquesta va ser la meva missió: cercar noves figures que representin, orientin i decideixin 
el rumb de la Fundació, i designar, amb l’acord de tot l’ens, qui havia de presidir-la els 
propers anys. La nova presidenta, la Sandra Sauleda, ja era patrona des de feia cinc anys 
i ha demostrat sobradament que és una persona molt capaç i molt compromesa amb els 
nostres col·lectius. Estic convençut que guiarà l’entitat amb molt d’encert. 

La meva etapa a ASPRONIS no ha estat fàcil pels moments que ens ha tocat viure. Als 
inicis vam trobar una entitat amb una situació econòmica molt complicada, però amb 
tenacitat la vam reflotar i l’hem fet créixer. Quan començàvem a viure una etapa més 
tranquil·la van arribar les crisis econòmiques. Durant tots aquests anys hem viscut el 
desassossec de no rebre els ajuts suficients per part de les administracions a què les 
persones tenen dret i que permeten que les entitats com ASPRONIS els puguem atendre 
com mereixen. Les retallades i la insuficiència dels ajuts retallen la qualitat de vida de 
les persones. Hi hem lluitat i sé que des de la direcció general i les direccions tècniques 
segueixen treballant-hi per aconseguir materialitzar aquests ajuts que no són altra cosa 
que els suports que necessiten les persones, suports als quals hi tenen tot el dret món. 
He acabat la meva trajectòria a ASPRONIS, qui ho diria, amb el que segurament més 
m’ha fet patir a nivell personal, la maleïda pandèmia de la Covid-19. I ha estat justament 
en aquests dos darrers anys que m’he adonat més que mai de la potència de la nostra 
entitat, de la vàlua de la direcció i de la plantilla que té cura de les persones: sou uns 
equips excepcionals, no em cansaré de dir-ho. Estimeu el que feu i per a qui ho feu per 
sobre de tot. No puc sentir més orgull de pertànyer a ASPRONIS. 

Sí, dic que hi pertanyo perquè, famílies, amics, deixo de ser patró i vicepresident però, 
com bé diu la presidenta, sempre seré amb ASPRONIS pel que calgui.

Robert Pujol

SALUTACIÓ DE L’EXPRESIDENT

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

ENS AJUDES A CRÉIXER? Fes-te AMIC/GA d’ASPRONIS

O fes un DONATIU Ara també per     BIZUM - 06077



LA FUNDACIÓ ASPRONIS EN XIFRES
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EL MÉS DESTACAT DEL 2021
Totes les notícies i molt més a www.aspronis.com

Els serveis assistencials 
comencen a rebre la 
vacuna de la Covid-19
11 de gener.

Posem en marxa el 
mòdul d’envelliment 
del Servei de Teràpia 
Ocupacional 7 de febrer.

Anàlisi pionera sobre 
el retorn social i 
econòmic del CDIAP
21 de gener.

Iniciem el Servei 
d’Atenció Domiciliària 
a Malgrat de Mar
1 de juny.

Seleccionats per 
al projecte de 
desinstitucionalització 
“Casa Meva” 30 de novembre.

Adrià Gómez 
d’ASPRONIS, artista 
guanyador dels Premis 
Setba 2021 14 de setembre.

Decathlon Blanes acull 
6 alumnes en pràctiques 
del Punt Formatiu 
Incorpora 30 de desembre.

Fundació “la Caixa” 
i Caixabank donen 
6.000€ per a teràpies 
amb animals 14 d’octubre.

40 persones inserides 
en empreses al 
2021 amb el suport 
d’Incorpora 31 de desembre.

Nou protocol 
d’actuació davant 
possibles casos de 
maltracte 8 d’octubre.

Treballem en la 
preservació del delta 
de la Tordera
3 de novembre.

A les xarxes
@aspronis

1.234 seguidors

1.956 seguidors

1.592seguidors

7 vídeos publicats

11.367 visites web



SERVEIS A LA INFÀNCIA

Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç - CDIAP

El CDIAP és un dispositiu clínic i d’atenció precoç adreçat a infants de 0 a 6 anys i les 
seves famílies de la comarca de la Selva i als municipis del nord del Maresme.

L’equip de professionals de la psicologia, la fisioteràpia, la logopèdia, la neuropediatria i 
el treball social que formem el CDIAP ens ocupem de la prevenció, la detecció precoç, el 
diagnòstic i la intervenció terapèutica dels infants.

La Fundació ASPRONIS coordina el Programa CaixaProinfància 
de la Fundació “la Caixa” a Lloret de Mar des de novembre de 
2020. Durant el 2021 s’han atès 35 nuclis familiars i 63 infants.

El programa està dirigit a la infància i l’adolescència d’entre 0 i 
18 anys de Lloret de Mar i té l’objectiu de trencar el cercle de la 
pobresa que es transmet de pares a fills. Per això, a partir de la 
detecció de les necessitats dels infants també s’ofereix suport 
en formació o cerca de feina dels progenitors per tal que millori 
la situació familiar.

Blanes, Av. Europa 31 Baixos T. 972 335 311

Lloret de Mar, C/ Església, 4 - T. 937 654 620

Santa Coloma de Farners, C/ Dr. Robert 3 1r pis Locals 1 i 2 cdiap@aspronis.com

INFANTS
ATESOS

infants
ATESos

Anàlisi pionera d’ASPRONIS sobre el retorn social i econòmic del CDIAP

Apunta a un retorn de 3’5€ per cada euro públic invertit

Amb l’objectiu d‘identificar i quantificar els beneficis socials 
i econòmics de cada euro públic invertit en els Serveis 
d’Atenció Precoç, ASPRONIS ha encarregat aquesta anàlisi 
pionera a la consultora ECODES.

Fins ara, se sabia que les actuacions en la primera 
infància suposen un guany qualitatiu molt important en el 
desenvolupament de la població infantil i s’intuïa un gran 
estalvi econòmic i de recursos futurs.

L’anàlisi realitzada amb metodologia SROI (Retorn Social de les Inversions) apunta a un 
retorn de la inversió pública de 3’5 vegades el seu valor econòmic i un 36% de retorn 
social, entre molts d’altres beneficis intangibles pel que fa al benestar i la qualitat de vida 
dels infants i les seves famílies. 

Aquestes evidències fan guanyar pes en l’argumentació de les necessitats de recursos i 
reivindicacions d’aquests serveis davant l’administració o finançadors privats.

1.234 seguidors

1.956 seguidors

1.592seguidors

7 vídeos publicats

11.367 visites web



ATENCIÓ DIÜRNA

Servei Ocupacional d’Inserció - SOI

Servei de Teràpia Ocupacional - STO

Centre d’Atenció Especialitzada - CAE

És el pas intermedi al món laboral: mitjançant activitats 
d’ajustament personal i social i activitats prelaborals preparem 
les persones per adquirir i desenvolupar hàbits que els portin 
a aconseguir la inserció en el Centre Especial de Treball o en 
una empresa.

De tipus rehabilitador integral, és un servei adreçat a persones 
amb discapacitat intel·lectual en edat adulta amb un grau de 
discapacitat igual o superior al 65% que no poden accedir a 
l’àmbit laboral.

Al Centre Ocupacional contribuïm a la qualitat de vida de les 
persones. Realitzem activitats inclusives d’ajustament personal 
adaptades a les seves necessitats i els seus desitjos, i activitats 
d’ocupació terapèutica per adquirir o mantenir hàbits laborals.

Com a ocupació terapèutica, alguns grups elaboren artesania 
per encàrrec per a particulars, empreses o institucions: postals, invitacions, ceràmica, 
bijuteria o espelmes amb parafina d’alta qualitat, entre d’altres. També venem aquests 
productes a fires, principalment per Sant Jordi i Nadal a Blanes Malgrat de Mar.

Pinya de Rosa disposa de 8 places de centre de dia per a persones amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitats de suport extens i generalitzat. El centre proporciona 
rehabilitació i atenció assistencial, mèdica i psicopedagògica.

Persones
ateses

Persones
ateses

Persones
ateses

Blanes, Mas Borinot, 53 
T. 972 334 509

Blanes, Crtra. Malgrat, 12

Palafolls, Av. Costa Brava, 22 - T. 937 620 617

Malgrat de Mar, Av. Sanllehí i Bosch 12-14 - T. 937 654 620

Nou mòdul d’atenció per a persones en procés d’envelliment

Enguany hem posat en marxa al Servei de Teràpia Ocupacional el mòdul per a persones 
d’edat avançada o bé en procés d’envelliment prematur per motius de salut. Donem 
resposta a les seves necessitats específiques mitjançant suports individualitzats i 
ajustats al seu ritme vital.



Disposem de tres llars-residència, dues a  Blanes i una a Palafolls, 
on atenem un total de 33 persones amb discapacitat intel·lectual 
amb diferents necessitats de suport.

El servei proporciona un nucli de convivència per a l’estabilitat 
personal i en l’entorn social dels usuaris. Les activitats de la vida 
diària que hi duen a terme es recullen a nivell individual en un 
programa de treball que es complementa amb l’assistència als 
centres d’atenció diürna.

L’equip està format per més d’una vintena de persones d’atenció 
directa que coordina la direcció tècnica.

ATENCIÓ RESIDENCIAL

Llars-residència

Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar

Residència Pinya de Rosa

Les persones amb discapacitat intel·lectual ateses al servei viuen de manera autònoma al 
propi domicili -soles, amb altres persones amb discapacitat o en el nucli familiar- i reben 
suports setmanals per dur a terme amb èxit les principals actuacions de la vida diària. Es 
tracta d’una atenció individualitzada que optimitza els recursos personals que assegurin 
al màxim la qualitat de vida de les persones beneficiàries.

Atenem 46 persones amb discapacitat intel·lectual amb 
necessitats de suport extens i generalitzat en servei de 
residència.

Pinya de Rosa és casa seva: oferim allotjament, 
manutenció i l’atenció especialitzada que cada persona 
necessita a nivell assistencial, de rehabilitació o 
psicopedagògic, amb un equip humà ampli i format que 
en té cura les 24 hores del dia.
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Ben tornats a casa: la reforma de Pinya de Rosa

La reforma integral de la residència era una necessitat des de feia anys per a l’acompliment 
normatiu del servei i la millora de la qualitat d’atenció de les persones residents i de la 
plantilla. Les obres han suposat un cost total del projecte d’1’5 milions d’euros; es van dur 
a terme entre novembre de 2020 i abril de 2021, període en què les persones ateses es 
van allotjar en un hotel proper tancat al públic per fi de temporada turística. 

Per fer possible la reforma s’ha comptat amb subvencions en base al 0’7% de l’IRPF per 
a finalitats socials de la Renda que gestiona la Generalitat de Catalunya, amb un total 
de 504.720€ de les convocatòries de 2020 i 2021, una subvenció de la Diputació de 
Barcelona de 200.000€ i un ajut de Caixabank de 50.000€. La meitat de l’import restant 
l’assumeix ASPRONIS amb fons propis i a l’espera d’altres fonts de finançament.

Palafolls, Av. Costa Brava, 22 - T. 937 620 617



La Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP), un equip format per una psicòloga i 
una treballadora social, així com personal tècnic i d’atenció directa, atén les persones amb 
discapacitat intel·lectual, física o sensorial que treballen al Centre Especial de Treball, un 
entorn laboral protegit. Actualment al CET oferim serveis professionals en:

• Manipulats industrials
• Envasats
• Jardineria
• Neteja

• Senyalització viària
• Mobiliari urbà, parcs infantils i de salut
• Suport a brigades municipals
• Control d’aparcaments

Treballem per a la inserció laboral de persones amb 
discapacitat intel·lectual en empreses ordinàries mitjançant 
el treball amb suport. Per a això:
• Les orientem laboralment.
• Les formem en habilitats laborals i en competències 

transversals.
• Les ajudem a trobar i mantenir una feina en el mercat 

laboral obert.
• Fem mediació per ajustar les necessitats de la persona 

i de l’empresa.

ATENCIÓ LABORAL

Centre Especial de Treball - CET

Servei d’Inserció Laboral - SIL

Persones
ateses

persones 
ateses

El SIL d’ASPRONIS va tancar 2021 amb 40 insercions en empreses de la Selva i el nord 
del Maresme, i va assolir així l’objectiu d’insercions esperat pel programa Incorpora de 
Fundació “la Caixa”. Ha aconseguit 6 insercions més que al 2020, tot i la pandèmia.

L’àrea de formació del SIL també ha treballat intensament com a Punt Formatiu Incorpora. 
Ha organitzat 3 cursos al llarg de l’any que han suposat un total de 760 hores de formació 
en què han participat 94 persones.

Ja són més de 300 persones en empreses inserides en els darrers anys.

Malgrat de Mar, Av. Sanllehí i Bosch 12-14 - T. 937 654 620 | Blanes, Crtra. Malgrat, 12

Malgrat de Mar, Av. Sanllehí i Bosch 12-14 - T. 937 654 620 | sil@aspronis.com



SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Oferim l’experiència i la professionalitat 
d’ASPRONIS per atendre particulars al propi 
domicili en situació de convalescència, 
persones de tercera edat o amb discapacitat. 
També poden sol·licitar el servei, persones 
amb resolució del grau de dependència.

Donem l’atenció i els suports que puguin 
necessitar en:

Servei de mediació en el lleure inclusiu, 
a demanda de la persona i atenció a les 
seves necessitats. Durant aquest 2021, a 
causa de les restriccions per la Covid-19, 
el servei no ha pogut desenvolupar-se 
de manera plena i la seva activitat s’ha 
vist reduïda.

Oferim esports a demanda de les persones 
ateses i, sempre que es pugui, en clubs 
ordinaris del nostre entorn. Com a novetat 
de 2021 hem iniciat col·laboració amb el 
Club Bàsquet Blanes (CBB), amb la suma 
d’esforços i la integració de la secció de 
bàsquet del CE El Vilar a la del CBB.

I hem seguit gaudint de l’esport gràcies a 
l’ACELL a casa: per protegir les persones 
de la Covid, la federació venia a ASPRONIS 
per mantenir la pràctica esportiva.

• Cura personal, hàbits d’autonomia, 
higiene, alimentació, autocura, imatge 
personal.

• Accions de suport a la salut: acompanyaments mèdics, seguiment de pautes mèdiques, 
preparació de medicacions.

• Acompanyament en desplaçaments habituals o companyia.

• Assistència a la llar: neteja, compres, rober, cuina, etc.

• Suport en activitats d’oci: acompanyament, tria, etc.

• Suport en gestions administratives a nivell d’acompanyament a assessoraments o 
tràmits (excloses les decisions).

Persones
ateses

Atenció Domiciliària, servei 
professional i personalitzat a casa seva

Més informació
T. 93 765 46 20 - sad@aspronis.com

Amb el suport de



Col·laboradors

Formem part de

POLÍTICA DE QUALITAT

A la Fundació Privada ASPRONIS tenim el compromís per l’excel·lència i 
la millora contínua dels processos i activitats que desenvolupem. Per això, 
al desembre de 2021 vam sotmetre a avaluació la gestió i la connexió de 
l’entitat amb el nostre propòsit i el seu impacte d’acord amb el model de 
qualitat i excel·lència EFQM, i vam obtenir la renovació de la certificació 
corresponent.

ASPRONIS amb l’Agenda 2030

A la Fundació estem alineats amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i tenim el 
compromís de contribuir durant els propers anys amb la nostra estratègia com a entitat 
almenys en 5 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):


