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Carta de la Presidenta i el Director General
Benvolguts/des,
Ja ha passat tot un any. Un any ple de neguits i incerteses, on com
afrontar el dia a dia ha estat un autèntic repte.
Per sort, tot i la incertesa de com passaríem l’any, sobretot amb les
persones vulnerables que atenem, hem aconseguit entre tots superar
els entrebancs amb molt bona nota.
Com podreu veure, no hem parat de fer noves activitats, de crear
nous serveis laborals. En definitiva, de continuar la trajectòria que ens
caracteritza, la de ser una entitat dinàmica i innovadora.
Per altra banda, hem fet realitat un seguit de desitjos, com ara que
el CET de Dolors Aleu tingui les plaques fotovoltaiques, de crear una
unitat de logística amb molta projecció de creixement, de tenir un
conveni amb el CE L’Hospitalet per la creació d’equips inclusius, etc.
Finalment, les incerteses i els temors s’han acabat esvaint a les
acaballes de l’any. De fet, podem dir que ha estat un any positiu.
La memòria és un petit recull d’algunes coses que s’han fet als
nostres centres.
Cal que tots ens sentim partícips d’aquest 2021, tot això no hagués
estat possible sense l’esforç de cadascú.
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Distribució per entitat
Associació Asproseat

189

Fundació Asproseat Empresa i Treball

138

Fundació Asproseat Serveis d’Atenció Diürna

247

Fundació Asproseat Serveis Residencials

62

Fundació Asproseat Proa Esplugues

161

Fundació Ginesta

37

Distribució per sexe

I com encarem l’any 2022? Doncs amb molta il·lusió i amb un munt
d’idees i projectes per realitzar en els que us encoratgem a continuar
col·laborant, ja que volem créixer amb vosaltres.

59% Homes

41% Dones

I el lema que volem que ens acompanyi al llarg de l’any és:

L’únic impossible és allò que no intentes.
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Ana María Campos · Presidenta

Ramon Vives · Director General
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Activitats associatives
El CE L’Hospitalet i Asproseat Grup han fet oficial la creació
d’un nou equip de futbol inclusiu que competeix en la
modalitat de futbol 7 i futbol 5 a la lliga ACELL.

CET Esplugues
Un dels grans reptes del sector de la missatgeria
és aconseguir un lliurament dels paquets
més sostenible. Des d’Esplugues de Llobregat
gestionem la distribució de l’última milla.
Continuem mantenint i impulsant les nostres
seccions de jardineria, neteja, consergeria,
manipulats i manteniment.

L’associació ha continuat oferint als socis les sortides
de convivència, els matins culturals, les xerrades
informatives, les diferents seccions esportives, així com
el seu festival anual.

314 socis

CET

Servei per
a empreses

El Centre Especial de Treball continua oferint serveis
d’envasats, d’alta freqüència, de flow pack, d’skin,
d’encelofanat i manipulats en general.

Actualment, ens hem especialitzat en envasats en
sala blanca, complint amb tots els requeriments
que siguin necessaris per donar el servei de qualitat
i flexibilitat que requereix el mercat actual. Tot això
es duu a terme en les nostres plantes multiclient.

L’impuls important ha estat l’ampliació de la nostra
secció de logística amb l’obertura del nou magatzem
logístic a Cornellà, aconseguint ampliar ubicacions i
també incorporant la formació i el software necessari
per a la gestió adaptada als nostres clients.

CAE
Activitat de
jardineria

CO La Marina i 1981

Durant aquest any,
i a l’haver reduït les
activitats a l’exterior,
s’han fomentat
activitats internes com
ara la jardineria a les
terrasses del centre.

Un grup d’usuaris i usuàries dels dos centres
han participat en el projecte de la Sagrada
Família de creació comunitària d’una escultura
de grans dimensions formada per 2.400 peces
pintades i exposades a la basílica.

A més, s’ha continuat
oferint: estimulació
sensorial, treball motriu
al gimnàs, hidromassatge,
musicoteràpia i teràpia
assistida amb animals.

Es continua treballant en les activitats
comunitàries fent exposicions, tallers de lectura
a la biblioteca, activitats d’hort a les cobertes
dels edificis i sortides culturals sense deixar de
banda l’ocupació terapèutica i altres activitats
de cura personal.

ODS

580
treballadors
Sexe

Contracte

Jornada
24%

25%
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Homes

Indefinit

Completa

Dones

Temporal

Parcial

Distribució de treballadors per entitat
Asproseat Associació

134

Asproseat serveis d’atenció diürna

65

Asproseat serveis residencials

54

Asproseat empresa i treball

163

Fundació Ginesta

42

Fundació Asproseat Proa Espluges

122

PROMOVEM
L’ALIMENTACIÓ
SALUDABLE I L’ESPORT

AJUDEM ALS NOSTRES
ALUMNES A ASSOLIR
LES MÀXIMES
COMPETÈNCIES
PERQUÈ TINGUIN LA
MÀXIMA AUTONOMIA

OFERIM IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
I ESTEM ATENTS
A POSSIBLES
VULNERACIONS PER
RAÓ DE SEXE

PROTEGIM ELS DRETS
DELS TREBALLADORS
GARANTINT ALHORA
LA CONTINUÏTAT DE
L’ORGANITZACIÓ

PARTICIPEM
ACTIVAMENT EN
LA REIVINDICACIÓ
DEL COL·LECTIU A
FI DE REDUIR LES
DESIGUALTATS

LES NOVES INVERSIONS
TENEN EN COMPTE
L’EFICÀCIA I EL
RESPECTE PEL MEDI
AMBIENT

La nau del Centre Especial de Treball Dolors Aleu ha
instal·lat una planta fotovoltaica per a autoconsum
tipus II sobre la coberta.

Dades
econòmiques
Total vendes

12.720.807,25 €

Subvencions

3.479.750,84 €

Subvencions en capital
aplicats a l’exercici

Aprovisionaments

124.799,30 €
16.406.143,55 €

-1.326.247,60€

Altres despeses de funcionament

-3.345.206,49€

Despeses de personal

-10.507.355,64€

Despeses financeres
Amortitzacions
TOTAL DESPESES

EXCEDENTS

Esplugues

80.786,16 €

Altres ingressos
TOTAL D’INGRESSOS

CO

-58.166,95€
-382.440,95€
-15.619.417,63€

786.725,92€

364.376,49 €
Total d’inversions

L’Esplulab
a l’espai
Baronda

S’ha iniciat un projecte de col·laboració de
dos anys amb l’Ajuntament d’Esplugues
treballant amb impressores 3D, que permet
que els usuaris s’introdueixin en les noves
tecnologies i experimentin i puguin crear
peces que ells mateixos han dissenyat.
Aquest any hi ha hagut una ampliació del nombre de
places i s’ha continuat amb les activitats habituals
de piscina, laborteràpia, hort, a més d’introduir
l’activitat de zumba.

Llars
L’actualització dels
equipaments ha permès
que les persones usuàries
puguin gaudir de nous espais
en les llars en els quals
participar d’una manera
més activa en les activitats
de cuina, ja que amb la
remodelació hem guanyat
més superfícies de treball.
A més, en el cas de la
cuina de l’Habitatge
de Zona Franca II, s’ha
canviat la distribució
d’alguns espais guanyant
també més capacitat
d’emmagatzematge.
Les nostres llars continuen
sent casa seva, on segueixen
fent les activitats de vida
quotidiana centrada en
la persona, aconseguint
mantenir i millorar les seves
capacitats i potenciant la
convivència entre ells i la
comunitat.

Aquest 2021
s’han actualitzat
les cuines de les
llars residència
d’Aprestadora i
de l’Habitatge
de Zona Franca II.

Escola

Disseny de
pictogrames
inclusius

És un projecte que té com a finalitat promoure
el disseny, la creació i la senyalització d’espais i
serveis municipals, així com espais socioeducatius
amb plafons dissenyats pels nostres alumnes que
incloguin pictogrames de lliure ús d’ARASAAC.
El principal objectiu és convertir el municipi de Sant Just
Desvern en un entorn més inclusiu per a les persones amb
dificultats en la comunicació i accessibilitat cognitiva.
Actualment, som una escola de referència al Baix Llobregat.

Relació de centres
FUNDACIÓ ASPROSEAT ATENCIÓ DIÜRNA
•
•
•
•
•

Centre d’atenció especialitzada Asproseat Sant Just
Centre ocupacional Asproseat Sant Just
Centre ocupacional La Marina
Centre ocupacional 1981
Centre ocupacional Asproseat Cornellà

FUNDACIÓ ASPROSEAT EMPRESA I TREBALL
•

Centre especial de treball: Dolors Aleu i Cornellà de Llobregat

FUNDACIÓ ASPROSEAT SERVEIS RESIDENCIALS
•

6 llars residencials

ASSOCIACIÓ ASPROSEAT
•
•
•
•

Escola d’educació especial Centre Pilot Sant Just
Centre ocupacional Can Carreras
Residència per a Disminuits Psíquics Profunds Can Serra
Servei d’atenció i informació al soci

FUNDACIÓ ASPROSEAT PROA ESPLUGUES
•
•

Centre ocupacional Asproseat Proa Esplugues
Centre especial de treball Asproseat Proa Esplugues

FUNDACIÓ GINESTA
•

Centre especial de treball

Contacte
C. Dolors Aleu, 27-33 · 08908 L’Hospitalet de Llobregat
T. 932 236 391

Col·laboradors:

asproseat@asproseat.org

