68

371

Persones amb discapacitat

Mostra de curtmetratges i fotografia de
la 3a edició del Festival CADI organitzat
pel centre ocupacional Can Carreras.

Sopar de celebració del 40 aniversari de
l’entitat amb famílies, professionals del sector,
empreses clients i personalitats polítiques

14 al 18 d’octubre

SEXE:
Dones 38%
Homes 62%

386

386

> 75

230
166

Gener 2019

31 de maig

Escola educació especial
Servei USAP als centres especials de treball

199

Persones associades

El servei d'atenció al soci continua impulsant espais
d'oci i reflexió per a famílies. Les trobades permeten
estrènyer els vincles amb altres persones amb qui es
comparteixen experiències, reivindicacions i
interesssos.

missió 1026

Persones usuàries van pintar un mural
participatiu amb la direcció artística
d’ArtistLove.org

58
58
272

Vídeo commemoratiu
del 40 aniversari d’Asproseat

Persones ateses

Logo dissenyat per alumnes de l’escola
de Garbí Pere Vergés d’Esplugues de Llobregat
amb motiu del 40 aniversari de l’entitat.
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Sopar de celebració del 40 aniversari de
l’entitat amb famílies, professionals del sector,
empreses clients i personalitats polítiques

GRAU DE DISCAPACITAT:

68

6

Serveis residencials llars residència, servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar

sense certificat

371

29 de novembre

%

Serveis diürns centres ocupacionals i centres d’atenció especialitzada

38

Persones amb discapacitat

Mostra de curtmetratges i fotografia de
la 3a edició del Festival CADI organitzat
pel centre ocupacional Can Carreras.

33-49

14 al 18 d’octubre

50-64

29 de novembre

SEXE:
Dones 38%
Homes 62%

65-74

230

> 75

827

Persones usuàries van pintar un mural
participatiu amb la direcció artística
d’ArtistLove.org

Serveis diürns centres ocupacionals i centres d’atenció especialitzada

166

65-74

Serveis residencials llars residència, servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar

Vídeo commemoratiu
del 40 aniversari d’Asproseat

38
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https://youtu.be/mPaG5JOnE4Q

50-64

Escola educació especial

6

33-49

58
58
272

sense certificat

Servei USAP als centres especials de treball

%

31 de maig

Logo dissenyat per alumnes de l’escola
de Garbí Pere Vergés d’Esplugues de Llobregat
amb motiu del 40 aniversari de l’entitat.

827

Matins culturals
57 participants
Real Acadèmia de Farmàcia
Centre històric de l'Hospitalet
Museu de la immigració

Persones del col·lectiu de gent gran ateses al SAD

GRAU DE DISCAPACITAT:

Gener 2019

343

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.

La UTE Ingesan-Asproseat gestiona els serveis d'atenció domiciliària
adreçats al col·lectiu de gent gran de la població de Sant Just Desvern.

Secció esportiva
55 esportistes
Bàsquet, petanca, futbol sala i
natació

Festival de nadal
ǖǜǗ̶-/1& &-+10

Sortides de convivència
125 participants
Cap de setmana Salou

Xerrada
“La integració de la persona amb
discapacitat en el treball i la
societat”
15 participants

El servei d'atenció al soci continua impulsant espais
d'oci i reflexió per a famílies. Les trobades permeten
estrènyer els vincles amb altres persones amb qui es
comparteixen experiències, reivindicacions i
interesssos.
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

199

missió 1026

https://youtu.be/mPaG5JOnE4Q

Secció esportiva
55 esportistes
Bàsquet, petanca, futbol sala i
natació
Matins culturals
57 participants
Real Acadèmia de Farmàcia
Centre històric de l'Hospitalet
Museu de la immigració

Persones del col·lectiu de gent gran ateses al SAD
La UTE Ingesan-Asproseat gestiona els serveis d'atenció domiciliària
adreçats al col·lectiu de gent gran de la població de Sant Just Desvern.

Xerrada
“La integració de la persona amb
discapacitat en el treball i la
societat”
15 participants
Sortides de convivència
125 participants
Cap de setmana Salou
Festival de nadal
ǖǜǗ̶-/1& &-+10

343

Persones associades

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

HORT AL TERRAT 1R PREMI EPSA

Asproseat forma part de Dincat Federació, Associació Empresarial Dincat,
AEDIS, ADES, AEBALL, Coordinadora de profunds de Catalunya, Associació
empresarial Pedrosa, PIMEC i Xarxa Barcelona +Sostenible.

El projecte de l’IMPD amb la col·laboració d’IRTA que compta amb la
participació de persones usuàries dels centres ocupacionals 1981 i La Marina,
guanyador dels Premis Europeus del Sector Públic.

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

Col·laboradors
Els ajuntaments de Barcelona i Sant Just Desvern van subvencionar les activitats
de lleure i esports de l'associació Asproseat, i van col·laborar amb el Festival CADI
i la resta d'actes de celebració del 40 aniversari. Així mateix, la commemoració
dels quaranta anys, va rebre el suport de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament
d’Esplugues, Caixabank, Vencafesa, Novoplastic, Genebre, Filmax i JGTrofeus.

PROJECTE RECORDA

ODS 3.

Salut i benestar

Adreçat a persones amb Síndrome de Down i impulsat pel centre ocupacional
Asproseat Sant Just, es treballa per a la detecció precoç
de l’Alzheimer i s’acompanya a la família.

MILLORES EN LA DEGLUCIÓ

Aconseguim una reducció d’un 38,7% en el nombre de persones que mengen
una dieta triturada gràcies a la millora de les textures dels àpats de les noves
dietes de fàcil masticació.

14 PROJECTES D’ORTOPÈDIA

La residència Can Serra que atén persones amb discapacitat intel·lectual
profunda ha treballat en la substitució d’utillatge obsolet i la incorporació de
nous aparells ortopèdics. També s’ha iniciat un projecte de col·laboració per a la
creació d’ajudes tècniques amb impressió 3d.

ART I BENESTAR
A fi de millorar la salut i el benestar de les persones amb discapacitat ateses, al
llarg de l’any s’han portat a terme activitats de prevenció, seguiment mèdic, i
accions de formació a professionals dels centres assistencials. Paral·lelament, als
centres especials de treball han tingut lloc diversos tallers amb l’objectiu de
potenciar l’adquisició d'hàbits saludables relacionats amb l’alimentació i
l’exercici físic.

L’expressió artística s’empra com una eina per a millorar la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat i afavorir la seva inclusió social. Persones
usuàries dels ocupacionals 1981 i La Marina, participen en l’espectacle “El pas
del temps” impulsada per l’associació ARTransforma i el projecte
“ssssonoritatssss”, creat per la Fundació Joan Miró i l’artista sonora Laura
Llaneli, una proposta d’art contemporani que afavoreix la participació i la
inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual a través de l’experimentació
amb el so.

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

www.asproseat.org

ODS 7.

121,76

Tones d’oli vegetal usat
S’evita la contaminació de 121.663
m3 d’aigua (ODS 6).

Energia assequible
i no contaminant

159.509,63

Kg de CO2 reduïts gràcies a la
recollida d’oli usat.

Augmenta la capacitat productiva
de la secció de manipulats

Obres de renovació amb criteris
d’eficiència energètica

42.000 famílies recullen l’oli
vegetal usat amb l’envàs Olisses

Les línies d’encolats, manipulats i packaging, més
eficients gràcies als canvis de layouts introduïts. Per altra
banda, s’han obert noves línies de treball per a la
realització de muntatges de components elèctrics,
electrònics i del món de la joguina.

Les obres de Dolors Aleu per reconstruir l’espai després de
l’incendi, s’han realitzat sota criteris d’eficiència
energètica. La nova planta inclou vidres més gruixuts amb
cambra d’aire, il·luminació LED i sensors de moviment per
a evitar el malbaratament energètic, eixugamans
electrònics per eliminar el paper i aparells elèctrics de
baix consum com a substitució de la calefacció de gas.

Asproseat Empresa i Treball disposa de convenis amb els
ajuntaments de L'Hospitalet de Llobregat, Castellví de
Rosanes, Ripollet, Breda, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm;
Horecas com el servei de les Residències Serunion; les
deixalleries de Ripoll, Camprodon, Sant Joan de les
Abadesses i Sant Just Desvern, així com altres empreses,
entitats i escoles de l’àrea Barcelonès i el Baix Llobregat.

614

Total vendes
Subvencions
Subvencions en capital aplicats a l’exercici
Altres ingressos
TOTAL INGRESSOS

JORNADA:
Completa 77%
Parcial 23%

Manipulats auxiliars

Consergeria
Pintura de mobiliari urbà
Destrucció de documents
Fabricació de làmpades

Manipulats postals

Jardineria

Recollida d’oli vegetal usat

Neteja

Envasat de cosmètics

Hostaleria

Manteniment

Contact center

Empresa
Registrada
GA-2013/0166

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

La Fundació Asproseat Empresa i Treball gestiona un NOSTRUM
cafeteria i restaurant de menjar per a emportar a l’edifici adjacent
al centre especial de treball de l’Hospitalet de Llobregat.
Aquest 2019 any el Nostrum Asproseat ha servit:

13.105.151,25
2.704.540,77
96.996,06
1.968.365,85
17.875.053,93

Aprovisionaments
Altres despeses de funcionament
Despeses de personal
Despeses financeres
Amortitzacions
CONTRACTE:
Indefinit 75%
Temporal 25%

Packaging

Logística

Dades econòmiques

Plantilla de treballadors

SEXE:
Dones 54%
Homes 46%

Serveis a
empreses

TOTAL DESPESES

-1.776.837,67
-3.875.187,90
-11.127.163,71
-101.741,25
-397.157,96
-17.278.088,49

EXCEDENT

596.965,44

Distribució de treballadors per entitat:
109
58
50
182
52
139
24
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Asproseat serveis d'atenció diürna
Asproseat serveis residencials
Asproseat empresa i treball
Fundació Ginesta
Fundació Asproseat Proa Esplugues
Àrea de gent gran (UTE Ingesan Asproseat)

7.981 20.667 7.842
comensals

cafès

entrepans

650.239,91€
Total d’inversions

4.500 ubicacions

Ampliem un 72% d’espai logístic amb una nova nau

