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MEMÒRIA

2020

missió
Promoure i gestionar serveis integrals i suports per
a la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat, preferentment intel·lectual, les seves
famílies i altres col·lectius amb risc d’exclusió
social, en el marc d’un compromís per a la igualtat
d’oportunitats i la defensa dels seus drets.

EN BICI SENSE EDAT
Continuem treballant perquè les nostres persones usuàries puguin gaudir
d’experiències que millorin el seu benestar, apostant per activitats a l’aire
lliure i adaptant les activitats a les mesures Anticovid. Al centre ocupacional
Asproseat Sant Just hem pogut sentir el plaer de moure’ns en bicicleta gràcies
als passejos en tricicle de En Bici Sense Edat, un programa adreçat a persones
amb dependència i gent gran.

GESTIÓ DE LA CASA DEL MAR DURANT LA COVID
En els moments més complicats de la pandèmia Asproseat va participar en la
posada en marxa i la gestió de La Casa del Mar, el dispositiu per aïllar persones
positives de COVID. Impulsat per la Generalitat i operatiu durant un període de
tres mesos, el recurs estava adreçat a les persones que no poguessin fer
l’aïllament en espais individuals a la seva llar-residència.
Amb atenció 24 hores del personal tècnic educatiu, suport mèdic i infermeria,
el servei va esdevenir de gran ajuda per evitar un increment de contagis en els
espais de convivència de les llars residències.

780

Més informació i contacte:
Serveis centrals
Dolors Aleu, 27-33
L’Hospitalet de Llobregat
T. 93 223 63 91
asproseat@asproseat.org

www.asproseat.org
Asproseat forma part de Dincat Federació, Associació Empresarial Dincat,
AEDIS, ADES, AEBALL, Coordinadora de centres per persones amb
discapacitat intel·lectual de Catalunya, Associació empresarial Pedrosa,
PIMEC i Xarxa Barcelona +Sostenible.

Persones ateses

Participem en comissions dels Ajuntaments de Barcelona, Sant Just Desvern,
L’Hospitalet, Cornellà i Esplugues de Llobregat.

Distribució per entitat

Comptem amb diferents convenis amb la Direcció General de Protecció Social
per a la gestió de serveis i col·laborem amb el Departament de Justícia i l’Àrea de
mesures penals alternatives dins del programa de treballs en benefici de la
comunitat.

ODS 3.
ART SONOR I INCLUSIÓ SOCIAL

Col·laboradors

Persones usuàries dels centres ocupacionals 1981 i La Marina van participar en
una proposta d’art sonor creada per l’artista Laura Llaneli i la fundació Joan Miró,
amb la col·laboració del programa Art For Change La Caixa. Sota el títol de
Ssssonoritatssss, el projecte suposava una porta més cap a la inclusió social de
les persones amb discapacitat i potenciava l’expressió artística de cadascuna de
les persones participants. El procés creatiu que recull totes les manifestacions
artístiques individuals, va culminar al mes de febrer amb una performance i una
exposició oberta al públic durant quatre setmanes.
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Associació Asproseat
Fundació Asproseat Empresa i Treball
Fundació Asproseat Serveis d’Atenció Diürna
Fundació Asproseat Serveis Residencials
Fundació Asproseat Proa Esplugues
Fundació Ginesta

AFAVORIM LA BIODIVERSITAT
Al centre ocupacional Asproseat Proa Esplugues, hem inclòs la perspectiva
mediambiental a l’activitat diària i hem construït un hotel d’insectes per
atraure la fauna beneficiosa que ens ajuda en la pol·linització de l’hort i en el
control de plagues.
També en clau mediambiental, Can Carreras ha iniciat l’activitat de
compostatge per convertir un residu en un recurs. La fracció orgànica del
menjador i les restes de matèria seca de l’hort urbà que cultiven gràcies al
programa de Parcs i Jardins i l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
es barregen per elaborar un adob natural per alimentar la microbiologia del
sòl i enfortir plantes, hortalisses i arbres, tot imitant el cicle de la natura.

Distribució per sexe

Dones 38%
Homes 62%

Distribució per grau de discapacitat
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Secció de termoretractilat i etiquetat amb túnel de vapor

Secció de manipulat de mascaretes

Noves activitats productives al
centre especial de treball
El túnel de vapor, adquirit el 2020, ha permès l'ampliació
de les línies de negoci per oferir el servei de
termoretractilat i etiquetat d'envasos aplicant calor amb
vapor d'aigua.
L’adaptació del centre especial de treball a la nova
situació provocada per la pandèmia també ha fet néixer la
secció d’ensobrat i etiquetatge de mascaretes per donar
resposta a les necessitats del mercat i permetre la
continuïtat dels llocs de treball de persones amb
discapacitat.

Serveis a
empreses

Manteniment

Packaging

Destrucció de documents

Manipulats auxiliars

Fabricació de làmpades

Manipulats postals

Jardineria

Recollida d’oli vegetal usat

Neteja

Envasat de cosmètics

Hostaleria

Logística
Consergeria
Pintura de mobiliari urbà

88,43 T

oli vegetal usat recollides que han
evitat la contaminació de 88.430 m3
d’aigua (ODS 6).

Empresa
Registrada
GA-2013/0166

115,84 T

ER-0359/2003

Les activitats productives certificades amb les normes ISO 14001:2018 i ISO
9001:2018 són els envasats, manipulats, neteja, l’envasat de productes cosmètics, la
jardineria i la recollida d’oli vegetal usat.

de CO2 reduïts gràcies a la recollida
d’oli amb el nostre envàs Olisses

Tots els processos dels serveis d’Asproseat grup es gestionen segons el sistema de
qualitat del segell EFQM 300+.
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Dades econòmiques
Total vendes
Subvencions
Subvencions en capital aplicats a l’exercici
Altres ingressos

Plantilla de treballadors

TOTAL INGRESSOS

17.394.913,23

Aprovisionaments
Altres despeses de funcionament
Despeses de personal
Despeses financeres
Amortitzacions
SEXE:
Dones 37%
Homes 63%

CONTRACTE:
Indefinit 76%
Temporal 24%

JORNADA:
Completa 80%
Parcial 20%

Tot i els períodes de restricció per la COVID, hem continuat oferint
un servei de restauració amb totes les mesures de seguretat als
nostres clients.

10.773.243,51
3.526.054,00
91.260,05
3.004.355,67

TOTAL DESPESES

17.394.913,23
-4.408.155,94
-10.332.974,33
-84.271,23
-355.744,25
-16.755.788,14

EXCEDENT

639.125,09

Distribució de treballadors per entitat:
120
56
47
208
46
112

Asproseat Associació
Asproseat serveis d'atenció diürna
Asproseat serveis residencials
Asproseat empresa i treball
Fundació Ginesta
Fundació Asproseat Proa Esplugues

2.703 11.857 5.765
comensals

cafès

entrepans

76.988,26 €
Total d’inversions

4.500 ubicacions

