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Encetàvem l’any conscients que seria un any de reivindicacions i de lluita col·lectiva per seguir clamant el que sempre hem cregut:
que havíem de seguir defensant els nostres llocs de treball i que ja ni havia prou de congelacions i retallades!
Així doncs vam posar-nos les “armilles grogues” i vam sortir a les places i carrers d’arreu per fer sentir la nostra veu i el nostre clam!
10 anys oblidats, 10 anys congelats i Salvem els CETs! Vam reivindicar la congelació de convenis, de salaris, dels mòduls dels
serveis d’atenció a les persones i la manca de co-finançament davant la bona notícia de l’augment del Salari Mínim Interprofessional
dels nostres companys amb especials dificultats del Centre Especial de Treball.
Anna Mas
Gerent

També ha estat, un any més, un any d’acompliment de la majoria dels objectius que ens havíem plantejat, perquè com que tenim
clar que “APRODISCA som tots” i que “Tots som APRODISCA”, amb la nostra força, la nostra capacitat de treball i la nostra
vocació de servei a les persones superem col·lectivament qualsevol dificultat que la vida i l’entorn ens planteja.
Agrair des d’aquest espai, tot el teu esforç diari per seguir construint un món més just i més inclusiu al servei de les necessitats de
totes les persones. Un plaer formar part d’aquest gran equip!

la nostra MISSIÓ
“Aprodisca és una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública, que treballa per la millora contínua
de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, les persones amb malaltia mental i les
seves famílies, garantint les condicions d’igualtat d’oportunitat i participació social, oferint els serveis i suports
individualitzats, seguint criteris d’eficiència i eficàcia.”

VISIÓ I VALORS
Volem ser una entitat de referència en el compromís amb la millora de la qualitat de vida de les persones, que coopera i
col·labora en el desenvolupament sostenible del territori.
Ho aconseguirem a través de:
La gestió de serveis i programes basats en l’excel·lència mitjançant els criteris de la millora contínua.
Un equip humà amb vocació, qualificat, professional i flexible
La participació activa de les famílies i de les persones professionals amb un alt nivell de comunicació al respecte, confiança, amabilitat i calidesa.
La gestió ètica i la igualtat en el tracte i d’oportunitats en el treball.
La transparència en la gestió, la sostenibilitat i la solidesa financera, defensant l’economia del bé comú guiant-nos pels seus principis i valors.
La potenciació de la visió comercial i productiva dels serveis laborals.
La difusió de la cultura de la qualitat, la prevenció de riscos i el respecte mediambiental, la recerca i la innovació dels mètodes, processos i coneixements.
L’observança estricta de la legalitat vigent.

línies estratègiques

1
Compromís amb la
millora de la qualitat de
vida de les persones

2

3

4

Disposar d’un equip humà amb
vocació, qualificat, professional
i flexible

Fomentar la innovació, la
millora contínua i l’excel·lència
en la gestió dels serveis

Gestió sostenible i
responsable

tots som i fem

5
Potenciar la visió
comercial i productiva dels
serveis laborals

6
Cooperació i col·laboració en el
desenvolupament sostenible del
territori

APRODISCA
som un univers
format per

747
persones
(empreses, persones treballadores
i serveis terapèutics)
+ les seves famílies
i/o representants
legals

tots som i fem

226
99
48
51
Vida
independent

39

dades
2019

Persones amb
discapacitat

Persones ateses als
Serveis terapèutics
de dia STO

Persones ateses al
Servei de lleure

40

Persones
ateses

Residents

65,5 % dones
34,5% homes

Total plantilla

90
18

Persones ateses als
Serveis prelaborals

Persones
voluntàries

Coral d’Aprodisca
Cantaires

377
Número de
persones ateses en
els diversos serveis
que l’entitat ofereix

6

24
Persones
Sòcies

130

Joves extutelats

85

Persones
Sòcies
protectores
Persones ateses en els
Serveis d’habitatge

12

les persones

creixement
de la
identitat
personal

millora de les competències laborals i personals

trajectòria de vida
integració
social i laboral

Ocupació
terapèutica i
rehabilitadora

vida
independent

inserció laboral

Treball en un
entorn protegit
amb visió de
futur

Treball a
l’empresa
ordinària
Oportunitats
laborals

Suport a la
llar, tenint en
compte les
necessitats i
projecte de
vida

envelliment

Suport en
l’atenció a
l’envelliment i
acompanyament
en aquest procés

tots som i fem

74
Persones
beneficiàries del
banc d’aliments

9
Número de
campanyes
informatives de
benestar social

83
Persones
participants

àrea
social
377

Centre
Ocupacional

52
Accions

Comissions de millora

2

2

STO

Llar-residència

Persones
amb discapacitat ateses
en els diferents serveis

48
Persones
participants

Servei de
Teràpia
ocupacional

55
Persones
participants

Servei
Prelaboral
+ 13
persones

35
Persones
participants

Servei
Ocupacional d’Inserció
+6
persones
Persones participants

164

Treball
social
transversal

Revisions,
actualitzacions
documentals

Consolidació
figures
transversals
de suport

139

575
Accions
realitzades

Total entrevistes
d’orientació i
acollida

+31,5%
respecte el 2018

100%
Satisfacció
a les
enquestes

122

Psicologia
transversal

129
Sol·licituds
rebudes

Donats d’alta
per entrar a
servei

Suport transversal
i multidisciplinar a
totes les persones
amb discapacitat de
l’entitat

serveis d’habitatge

39

40

6

residents

persones ateses

residents

Llar
residència

Vida
independent

Joves
extutelats

Tenint en compte les
necessitats bàsiques
per l’edat, projecte
laboral, preparació
per a la jubilació
i afrontament de
l’envelliment físic i
mental.

El servei de suport
a l’autonomia a
la pròpia llar està
destinat a persones
amb certificat de
discapacitat que han
optat per emanciparse de l’entorn familiar i
viuen en un habitatge
propi o de lloguer, de
forma individual, en
parella o amb d’altres
persones.

Un servei d’habitatge
que consisteix en
poder cobrir les
necessitats de les
persones de l’ASJTET
amb certificat
de discapacitat
intel·lectual i/o per
malaltia mental,
que vulguin iniciar
un projecte de vida
independent amb
suport.

Una mirada als
canvis assistencials
degut a l’envelliment
físic i mental

16%
>55
anys

22,5%
>55 anys
+40% any 2018

Joves del territori
d’entre 18 i 21 anys,
vinculades a l’Àrea de
Suport al Jove Tutelat i
Extutelat

150
Persones
treballadores

377
Clients

5

àrea laboral

Persones amb
discapacitat

Tasques suport
administratiu/
recepció

Manipulats industrials

Neteja

Arts gràfiques

74

36

2

Persones
treballadores

Persones
treballadores

Persones
treballadores

34.498.101

7.774

550

Unitats de
material manipulat

Serveis de neteja
realitzats als nostres
clients

Comandes

8.359,5
Hores cuidant
a les persones

Serveis
verds
Manipulats alimentaris

Jardineria

23

6

Persones
treballadores

Persones
treballadores

9

persones
treballadores

24
Noves altes al
servei

652.599
Productes acabats

2.088
Lots de Nadal

819
Actuacions

31
altes al servei
d’acompanyament

Implantació del
programa de
gestió SAD

99
Persones amb
discapacitat

Serveis
d’USAP

Contemplem el
CET com a un
context formatiu
laboral transitori,
amb l’objectiu
final de la
inserció laboral

111

Persones
ateses

55,5%
homes

44,5%
dones

Una mirada als
canvis assistencials
degut a l’envelliment
físic i mental

65%
discapacitat

>=64%

34%
> 45 anys

59%
homes

+9% vs
2018
+6% vs
2018

95%

41%
dones

Persones
d’especial
dificultat

USAP
Actuacions
necessàries
per millorar el
rendiment, a tres
bandes: la famíla,
el centre i el
tècnic de qualitat
i salut

Capacitar i
acompanyar en
l’afrontament
de les possibles
transicions a
altres entorns
laborals ordinaris

Fomentar la
igualtat de gènere
i d’oportunitats
de les persones
treballadores amb
discapacitat

Pla
d’Igualtat

Suport en l’atenció
a l’envelliment i
acompanyament
en el procés de
jubilació

Comitè
d’envelliment

50+

Comitè
sexoafectivitat

Dret a la sexualitat,
la prevenció
d’enfermetats i el
respecte per tenir
salut i una sexualitat
saludable

iniciatives d’orientació
i inserció per a
persones amb
necessitats de suport

Entorn laboral
protegit
La seva finalitat és la creació
i manteniment de llocs de
treball per a les persones amb
discapacitat intel·lectual, malaltia
mental i/o persones en situació
o risc d’exclusió social que es
desenvolupa en un entorn laboral
protegit, generant beneficis que
es revertiran en serveis i en més
recursos per l’entitat i pel territori.
Des dels nostres centres de treball
assegurem un treball remunerat i
ajustat a les seves capacitats a les
persones en edat laboral que hi
treballen.

Serveis
verds

Impuls al
departament
d’inserció
Insercions

11%

Persones
al CET
Aprodisca

10%

Persones
a un CET
extern

Persones en
itineraris
d’inserció

Persones
ateses

+44%
vs 2018

108
46%
Insercions

16
Persones amb
seguiment
posterior
inserció

42
persones
que han aconseguit
una feina en
empreses
del territori

+16%

79%
Insercions
a l’empresa
ordinària

vs 2018

64
Participants
Incorpora

28
Participants
SIOAS

8

Tens una discapacitat
i necessites assessorament?

Participants
Inserlab

Vine i t’informarem

ple
Entra i om
i
el formular

129
Sol·licituds
rebudes

67

16

Participants
Singulars

Alta en servei
i/o llista
d’espera

servei d’inserció laboral

92

dades
econòmiques

PROJECTES/PREMIS/SUBVENCIONS/CONCERTS/LICITACIONS:

+126

projectes

Gestionats

68

36

Presentats

Atorgats

Col·laboradors:
Fundació Bancària “la Caixa” · ASPACE · Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
INCORPORA · Obra Social “la Caixa” · Fundación ONCE · DINCAT · Ajuntament de Montblanc
FEPCCAT · Diputació de Tarragona· Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció
General d’Economia social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa · SOC Servei
d’Ocupació de Catalunya · Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior. Secretaria
General CAT 122 · FSE – Fons Social Europeu - L’FSE inverteix en el teu futur · FSE – Fons
Social Europeu – Iniciativa d’Ocupació Juvenil – L’FSE inverteix en el teu futur · Departament
d’agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació · Direcció General de Desenvolupament Rural
LEADER del Camp · Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público
de Empleo Estatal

Altres ingressos

4,31%

Vendes

Personal

36,24%

(-5,50% vs 2018)

77,30%

(+2,45% vs 2018)

(+7,74% vs 2018)

Subvencions,
donatius i llegats

25,99%
(+0,61% vs 2018)

total
ingressos
5.215.586,11 €
(+5,50% vs 2018)

total
despeses
171.861,44 €

(+5,75% vs 2018

(-1,23% vs 2018)

Compres

Prestació serveis persones

33,46%

6,85%

(-1,68% vs 2018)

Total inversions
realitzades:
482.237,99 €

Altres despeses
Amortització

5,39%

(-3,72% vs 2018)

(+15,32% vs 2018)

1.909,00€
415.018,67 €
11.161,20 €
29.821,49 €
18.687,77 €
3.165,88 €
2.473,98 €

5.043.724,67 €

Resultat exercici

Aplicacions informàtiques
Edificis i altres construccions
Instal·lacions tècniques
Maquinària activitats productives
Mobiliari
Equips informàtics
Altres inversions

10,46%
(+2,06% vs 2018)

dades econòmiques

2019

atenció al soci i voluntariat

Aquest any hem
participat en campanyes
de voluntariat comarcal
amb xerrades i cloenda
de l’exposició de
voluntariat a Catalunya

Atenció al soci i relacions externes

130
12

Persones
sòcies

Persones
sòcies
protectores

2
80

3

2 Comissions
Llars
2 Comissions
STO

Jornades

comunicació
13 Accions

Xerrades

6
Sessions
grupals

24
Persones
voluntàries

Activitats
multisensorials
i inclusives

2
“Litos i els seus
pinzells” Exposició a
Tivissa

Activitats
grupals

50%

Xerrades

Lleure, esport i cultura
STO
Persones
SOI
beneficiàries
Llars

10%

3
Presències
a fires

13

Atencins
directes

Voluntariat

Voluntariat professional:
de consulta i el de la coral
d’Aprodisca

75%
Activitats amb
voluntariat

10%

Acompanyaments
individuals

30%

Activitats
voluntariat
inclusiu

72

Formació

PRL

Formació contínua
per àrees

51

19

Social

Gestió i
Suport

48

15

Laboral

Direcció

6
Totes
les àrees

Qualitat, Seguretat i
Salut

997,25

Accions
formatives

Hores formatives

286

dies de treball
perdut

140

13

Accions realitzades
de prevenció de
riscos laborals

Accidents
(amb baixa
posterior)

184

211

representen

Suggeriments
de millora
efectius

15
Accidents
(sense baixa
posterior)

5.855,86
índex d’incidència (accidents laborals amb baixa per cada cent
mil treballadors exposats) Mitjana Catalunya centres de Serveis
socials sense allotjament 3.933,88

+31%

27

Entitats del grup

Tuteles

16
dones

38

22
homes

+28%

Curateles

Persones
ateses
+55% vs 2018

Disseny estratègia per
obtindre finançament
per adequar la Torre Mas
Fàbregues

8

2

Assistent

1

Defensa
judicial

la comunitat i el lleure

9
Actuacions
realitzades

51
Persones
ateses

Nou llibret del
servei de lleure

18
Cantaires

550

665

Seguidors

Seguidors

+12% vs 2018

+12,8% vs 2018

923

715

6048

visites/any

174
Seguidors

Seguidors

Seguidors

+1% vs 2018

+0,5% vs 2018

+252% vs 2017

2
butlletins
informatius

Recerca a Google

16
impactes als
mitjans

11.352
128
380
36

Persones
Treballadores

141

95
Accions
comunicatives

Usuaris
Persones
Voluntàries

13
Usuaris
Persones
Sòcies

37
Usuaris

62
Accions
comunicatives

59
Accions
comunicatives

Usuaris ens han trobat
Usuaris han sol·licitat indicacions
Usuaris han visitat el web
Usuaris han realitzat trucada

S’inicia el
projecte del
nou web
corporatiu
d’APRODISCA

comunicació i màrqueting

8229

visites/any

notícies destacades

Passada la primera manifestació es continua la campanya en les diferents
entitats del sector

1a Mobilització gener
d’APRODISCA a Montblanc i a la Selva del Camp
veure
vídeo

2a Mobilització abril
Entitats de l’AEES DINCAT a Barcelona
amb 6.000 persones al carrer

veure
vídeo

veure
vídeo

Pujada del 22,3% del Salari
Mínim Interprofessional

3a Mobilització maig
Entitats de l’AEES DINCAT a Barcelona
amb 4.000 persones al carrer
veure vídeo
minut 37.15

MOBILITZACIONS
#10anyscongelats
#10anysoblidats
#salvemelsCETs

La inserció d’Aprodisca a
l’empresa ordinària al Connecti.
cat de TAC12 TV
veure vídeo

Alumnes de 3r d’ESO de l’INS Joan
Puig i Ferreter elaboren roses amb
nosaltres

Visita de Ses Majestats el rei, la reina,
la princesa i Sant Jordi

Presentació del conte “Està
bé ser Cucafera” il·lustrat per
veure vídeo
Aprodisca

El Sandro i el Sergi al
programa España Directo de
veure vídeo
TV1

El Juan Ferrández ha renovat el
seu contracte com a indefinit amb
l’empresa Pastifred

Signatura d’un conveni de col·laboració
amb Obra Social “la Caixa” en la creació
d’eines formatives per a la integració
laboral

Acció de voluntariat dels treballadors
de Verallia i Fundació Adecco

Presentació del vídeo
d’Incorpora “la Caixa” sota
el títol “Ment Oberta a la veure vídeo
Inclusió Laboral”

Participem a la cursa de la
Paràlisi Cerebral i entreguem
els trofeus dissenyats pel veure vídeo
grup d’SPL

1a Gravació del programa de
ràdio “La Veu d’Aprodisca”
sobre els drets de les persones escoltar
amb discapacitat
àudio

Aprodisca es solidaritza amb la
campanya per la riuada del dia 22
d’octubre

Jornada d’inauguració d’INSERLAB
2019-2020 amb la intervenció del Sergi
Moncunill explicant la seva experiència

2a Gravació del programa de
ràdio “La Veu d’Aprodisca”
sobre el voluntariat

Cursa de la dona de Montblanc
organitzada pel Club Atlètic, en
benefici de la nostra entitat amb la
col·laboració dels artistes del servei
ocupacional.

Conveni de col·laboració amb el Museu
del Pessebre de de Montblanc per a la
millora de l’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques

Conveni de col·laboració projecte PLA
DAVIS pel coneixement de l’Alzheimer
i envelliment prematur per persones
amb Síndrome de Down

Alumnes participants d’Inserlab
de la URV a l’Espluga FMR
escoltar àudio

El servei d’inserció d’Aprodisca
entrevistat per Ràdio La Selva
escoltar àudio
minut 01:03:49

Els alumnes d’Inserlab a
Connecti.cat de TAC12 TV
veure vídeo

escoltar àudio

APRODISCA-SEU CENTRAL - C/ Josep M Poblet, 1 - 43400 MONTBLANC (Tgn)- Tel. 977 86 12 61
C/ de la Vinya,4 - 43400 MONTBLANC (Tarragona)
APRODISCA LA SELVA - Pol. Ind. Mil·lènium - Av. de l’Alumini, 2 - 4370 La Selva del Camp (Tgn) - Tel. 977 84 49 51

www.aprodisca.org - www.hortusaprodiscae.org

