347

persones associades

Serveis
a persones
Els serveis assistencials diürns, centres
ocupacionals i d’atenció especialitzada
enguany han atès 380 persones. Porten a
terme activitats d’ocupació terapèutica i
d’ajustament personal i social orientades a
capacitar les persones usuàries, perquè
aconsegueixin la màxima inclusió social.
Algunes de les activitats desenvolupades
durant el 2018 són:

El servei d’atenció al soci ha continuat
promovent espais comuns d’oci i de
reflexió per a famílies. Les trobades
permeten estrènyer els vincles amb altres
persones amb qui es comparteixen
experiències, reivindicacions i interessos.
Aquest 2018 s’ha organitzat una visita al
Palau de la Música Catalana de Barcelona i
una estada de cap de setmana a Lloret de
Mar on han participat 112 persones.
S’han ofert càpsules formatives per a
famílies com són les xerrades “Perquè tinc

dret!” i “¿És aconsellable que els tutors
siguin els pares?”.
Asproseat associació també fomenta la
promoció de l’esport en les persones amb
discapacitat intel·lectual.
56 esportistes van participar en les
modalitats esportives de natació, futbol
sala, bàsquet i petanca amb l’objectiu de
millorar la qualitat de vida de les persones
usuàries mitjançant la pràctica de l’esport.

Bankia ha finançat l’adaptació d’un espai a la
residència i centre de dia Can Serra per crear
una sala multisensorial que beneficia
directament 70 persones amb discapacitat.
L’Ajuntament de Barcelona ha col·laborat
amb el finançament de les activitats
associatives adreçades a les famílies sòcies.
L’activitat de vacances d’estiu del centre
ocupacional Asproseat Sant Just s’ha realitzat
amb la col·laboració del Dept. de Treball,
Afers Socials i Famílies.
L’Ajuntament de Sant Just ha subvencionat
l’activitat de teràpia amb gossos i ha finançat
l’adequació de materials pedagògics per al
centre de la mateixa localitat.

Activitats d'hàbits de cura personal i
responsabilitats, estimulació sensorial,
cognitiva i psicomotriu, musicoteràpia,
teràpia assistida amb gossos, taller d’hort,
esports, treballs manuals, costura, brodat,
bricolatge amb fusta i restauració,
sortides, visites a exposicions de caràcter
cultural o lúdic, taller de cuina, fotografia,
karaoke, dansa i creativitat, audiovisuals,
dinàmiques de grup, tutories, assemblees,
activitats de formació i aprenentatge,
activitat de vacances...
Els serveis residencials són substitutoris
de la llar
quan la persona amb
discapacitat no disposa d’un espai
adequat on residir. 68 persones s’han atès

a llars residència i suport a la llar i 58
persones a la residència 24 h Can Serra
que atén s’atenen persones amb un alt
grau d’afectació.

1001
persones ateses

802

L’escola d’educació especial Centre Pilot
Sant Just ofereix atenció integral des dels 3
als 21 anys. L’any 2018 han estat
escolaritzats 50 alumnes amb necessitats
educatives especials associades a
discapacitats físiques, intel·lectuals o
sensorials, trastorns de l’espectre autista,
trastorns greus de conducta, trastorns
mentals i malalties orgàniques greus i
minoritàries.

L’alumnat de l’escola d’educació especial i
persones usuàries d’Asproseat Sant Just
participen en un programa de Ràdio Desvern,
mentre que el centre ocupacional ha participat en una emissió de la Ràdio RSK de Nou
Barris, Barcelona. L’espai permet debatre
temes d’interès per a les persones usuàries, a
la vegada que suposa una finestra al món per
donar veu a persones amb discapacitat i
centrar el focus en les seves capacitats.

Les arts a l’abast

Persones usuàries dels centres ocupacionals
1981 i La Marina, van participar en l’espectacle
“Emocions en Guerra” i “Fènix”, projectes
impulsats per ArTransforma. L’entitat treballa
les arts de manera transversal i apropa la
dansa, la música i el teatre a les persones amb
discapacitat intel·lectual, millorant el seu
benestar físic, mental, emocional i social.

Col·laboradors
25 anys del centre
ocupacional
Asproseat Sant Just
L’any 1993 Asproseat Sant Just va començar a
oferir els serveis de teràpia ocupacional que
actualment atenen 72 persones amb
discapacitat intel·lectual.

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.

Persones ateses amb discapacitat
61% homes | 39% dones

382 persones en centres
ocupacionals i centre
d’atenció especialitzada
244 persones usuàries
d’USAP en centres especials
de treball

Al llarg de l’any s’han promogut espais
d’oci inclusiu i activitats que fomenten
la relació amb la comunitat. Exemples
són els horts urbans, les jornades de
sensibilització a Nou Barris en què va
participar el centre ocupacional Can Carreras;
les trobades amb alumnat de l’escola
americana de Barcelona i la Highlands School
amb el centre ocupacional Asproseat Proa
Esplugues per impulsar la creativitat i la
sensibilitat vers les persones amb discapacitat
i activitats esportives com l’Open Day de la
Fundació Cruyff on van participar els nostres
alumnes del Centre Pilot.

Ràdio

Missió

50 alumnes a l’escola
d’educació especial
68 persones a les llars i
suport a la llar
58 persones a Residència 24 h

199

Persones ateses al Servei d’atenció domiciliària
La UTE ingesan-Asproseat gestiona els serveis d’atenció domiciliària
adreçats al col·lectiu de gent gran de Sant Just Desvern.

Asproseat grup forma part de: Dincat
Federació, Dincat Associació empresarial,
AEDIS, ADES, AEBALL, Coordinadora de
profunds de Catalunya, Associació
Empresarial Pedrosa, PIMEC i xarxa
Barcelona +Sostenible.
Disposem d’un conveni amb l’Ajuntament
de Barcelona per la recollida d’oli vegetal
usat.

Comptem amb diferents convenis amb la
Direcció General de Protecció Social per a
la gestió de serveis
Col·laborem amb el Departament de
Justícia, Àrea de Mesures Penals
Alternatives dins del Programa de Treballs
en Benefici de la Comunitat.

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

Dades econòmiques
VENDES

15.055.712,03

SUBVENCIONS

2.380.111,20

SUBVENCIONS EN CAPITAL APLICATS A L'EXERCICI

63.913,66

ALTRES INGRESSOS

253.937,75

TOTAL INGRESSOS

17.753.674,64

APROVISIONAMENTS

-2.058.630,58

ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT

-3.380.350,04

DESPESES PERSONAL

-11.245.985,43

DESPESES FINANCERS

-86.590,56

AMORTIZACIONS

-474.421,13

TOTAL DESPESES

-17.245.977,74

EXCEDENT

507.696,90

2018
MEMÒRIA

C. Dolors Aleu, 27-33, 08908 L’Hospitalet de Llobregat .
www.asproseat.org | T. 93 223 63 91 | asproseat@asproseat.org

183.410 €
Total d’inversions

Entre altres inversions, s’han adquirit dos
vehicle de gas natural pels serveis de
jardineria i recollida d’oli dels nostres centres
d’Esplugues i Cornellà respectivament, i
s’han fet les obres per adaptar un espai del
centre ocupacional 1981 a la nova àrea de
menjador.

grup

2018:
10 milions
d’envasats
La secció d’envasat ofereix solucions
d’envasat a mida amb sistemes de
retractilat, embossat amb tira de reforç o
sense, blíster, alta freqüència,
encelofanat, flow pack i embotellat
per a productes cosmètics.

Serveis
a empreses
NOUS PROJECTES

El nou sistema LED suposa una reducció
del consum elèctric, que es tradueix en
una disminució de les emissions de CO2
alhora que suposa un important estalvi
econòmic.

S’ha reduït l’emissió de:

964 Tn de CO2

El gener de 2018 va arrencar l’activitat del
magatzem logístic que a final d’any
comptava amb 3.500 ubicacions i un
equip de 8 persones de les quals 6 són
persones amb discapacitat.

Asproseat habilita un espai de coworking
per a empreses de nova generació en les
instal·lacions del centre especial de treball
de l’Hospitalet.

La recollida d'oli vegetal usat d'origen
domèstic ha evitat l'emissió de 632 Tn
CO2 i la contaminació de 479.094 m3
d'aigua.

Actualment acollim l’empresa SUBMER
que fabrica refrigeradors per a datacenters
amb tecnologia eco-friendly. Treballadors
amb discapacitat d’Asproseat participen
en l’activitat d’ensamblatge.

La recuperació de cartró i plàstic ha
evitat l'emissió de 66 Tn CO2.

La sala blanca classificada ISO classe 8 / D,
autoritzada per l’Agència espanyola del
Medicament i Productes Sanitaris, és un
espai lliure de partícules en suspensió, la
contaminació de cremes, gels i altres
productes cosmètics.

293

treballadors amb discapacitat, dels quals 244 són
persones del col·lectiu d’especials dificultats.
69% jornada completa | 31% jornada parcial
83% contracte indefinit | 17% contracte temporal

7.661

50,34 % homes | 49,66% dones

persones han dinat a la nostra
botiga restaurant

5.383
cafès expresso
10.475
cafès amb llet
7.275
tallats

Així mateix, hem deixat d’emetre 264 Tn
de CO2 pel canvi de comercialitzadora
d'electricitat d'origen renovable.

Packaging

Consergeria

Manipulats auxiliars

Pintura de mobiliari urbà

Manipulats postals

Destrucció de documents

Recollida d’oli vegetal usat

Fabricació de làmpades

Envasat de cosmètics

Jardineria

Manteniment

Neteja

Contact center

Hostaleria

Logística i picking

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.
Tots els processos dels serveis d’Asproseat grup es gestionen segons la el
sistema de qualitat del segell EFQM 300+.

Empresa
Registrada
ER-0359/2003

Envasat de cosmètics

Total de treballadors

Asproseat Associació
Fundació Asproseat Empresa i Treball
Fundació Asproseat Serveis d’Atenció Diürna
Fundació Asproseat Serveis Residencials
Fundació Asproseat Proa Esplugues
Fundació Ginesta
Sad Sant Just UTE ingesan Asproseat

Durant el mes de novembre a la nau del
carrer Dolors Aleu, s’ha portat a terme la
instal·lació de llums LED per substituir tot
l’enllumenat de les oficines i centre
especial de treball.

ESPAI PER A EMPRESES
TECNOLÒGIQUES I
RESPONSABLES AMB EL MEDI

611

115
174
66
52
124
59
21

Instal·lació de llums LED

MAGATZEM LOGÍSTIC PER A
EMPRESES DE MÀRQUETING
POSTAL I COMERÇ ELECTRÒNIC

Ubicada al polígon industrial Pedrosa
ofereix el servei d’emmagatzematge i
picking per a empreses dedicades al
màrqueting postal i el comerç electrònic.
L’activitat permet la inserció de persones
amb discapacitat intel·lectual que
preparen les comandes per a la seva
expedició.

Distribució de treballadors per entitat:

Activitats productives

Continuem gestionant la botiga restaurant
NOSTRUM ubicada al carrer Dolors Aleu.
Durant el 2018 a més de servir menjar per a
emportar o consumir al local, s’han oferit
càterings al domicili de les empreses
situades al polígon al polígon Pedrosa de
L’Hospitalet de Llobregat, a prop de les
nostres instal·lacions.

431,18

Tones d’oli vegetal usat
L’equip del centre especial de treball d’Asproseat Cornellà ha treballat
en la recollida d’oli vegetal usat que evita l’abocament i contaminació
a la xarxa d’aigües. El projecte fa partícip la ciutadania que, omple el
nostre envàs OLISSES amb les restes d’oli de cuina a les seves llars i el
desa al punt de recollida. Els treballadors recullen els envasos i tracten
l’oli per a la seva posterior conversió en biodièsel.

Més de 370.000 famílies
van recollir l’oli vegetal usat
amb el nostre envàs

31
CONSUMS
comparativa
2017/2018

Poblacions de Catalunya van participar en la
recollida d’oli vegetal usat amb l’envàs Olisses. A
més, 8 poblacions que recullen l’oli usat amb
mitjans propis, van destinar-lo a la planta
d’Asproseat Cornellà per al seu tractament.

AIGUA (m3)
COMBUSTIBLE: GASOIL (litres)
COMBUSTIBLE: GAS (litres)
ELECTRICITAT (kWh)
GAS NATURAL (m3)

-13%
24%
-33%
4%
20%

GA-2013/0166

Asproseat grup,
compromès
amb els Objectius de
Desenvolupament
Sostenible
Asproseat grup treballa per oferir una atenció integral a les persones amb
discapacitat i les seves famílies, a través d’àrees que agrupen serveis
assistencials, residencials, laborals i oci inclusiu. Els serveis cerquen la millora
de la qualitat de vida de les persones ateses i impulsen activitats perquè
puguin gaudir d’una salut òptima, d’acord amb l’ODS 3 de salut i benestar.
L’activitat empresarial d’Asproseat grup, organitzada des dels centres
especials de treball, neix de la voluntat de promoure la inserció de
persones amb discapacitat en el mercat laboral i per extensió, afavorir la
seva inclusió social, d’acord amb la missió de l’organització. La visió
estratègica s’alinea amb els objectius 8 de treball decent i creixement
econòmic, 10 de reducció de les desigualtats i 5 igualtat de gènere.
El compromís mediambiental de l’organització promou l’adhesió als
objectius 7 d’energia neta i assequible i 6 d’aigua neta i sanejament, que
es tradueix en l’impuls d’accions de reducció de les emissions de CO2 i la
continuïtat de l’activitat de recollida d’oli vegetal usat que evita la
contaminació de la xarxa d’aigües.

