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Carme Sureda
Presidenta

la junta directiva Encetàvem l’any 2020 plens d’il·lusions i nous projectes. Teníem prevista la 
inauguració de l’ampliació de la llar-residència de Montblanc el dia 20 de 
febrer i la formalització de la licitació per la conservació i posada en marxa 
de l’espai natural de l’Ermita de Sant Josep de Montblanc entre d’altres nous 
projectes. Dues setmanes després de la inauguració de la llar esclataven els 
primers indicis de Pandèmia de la COVID-19 i en data 6 de març constituíem 
un Comitè de Gestió de Crisis per fer front al repte de gestió d’aquesta crisis 
sanitària. 
 
El 12 de març ja ens anticipàvem a tancar els serveis d’atenció diürna a nivell 
presencial i els serveis laborals tenint clar que el més important era preservar 
la salut dels participants i persones treballadores d’APRODISCA per sobre de 
qualsevol altre criteri. Restaven oberts els serveis d’habitatge per a totes les 
persones residents que no podien o no tenien possibilitat d’anar a casa seva. 
 
Preocupats per l’evolució i l’impacte de la pandèmia en els serveis laborals 
i en l’economia de l’entitat, sol·licitàvem la concessió d’un ERTO de força 
major amb l’objectiu de preservar la salut de les 151 persones treballadores 
vinculades d’una o altra forma a les seccions laborals de l’entitat. ERTO de 
força major que ens va ser concedit amb efectes de 16 de març i que vam anar 
monitoritzant l’evolució de les seccions i el context i vam anar desafectant 
paulatinament total o parcialment el personal fins el 23 de novembre 2020, 
data en que vam donar per finalitzada aquesta etapa d’ERTO. 
 
Afortunadament, vam evitar l’entrada del virus als serveis d’habitatge i als 
domicilis del clients del Servei d’Ajuda a Domicili gràcies a la nostra mentalitat 
preventiva i d’anticipació, com per l’excel·lència en la professionalitat del 
personal dels serveis d’atenció a les persones. 
 
La resta de participants dels serveis d’atenció diürna i dels serveis d’inserció 
que restaven en els seus domicilis van ser atesos telemàticament i amb 
visites als domicilis o als seus entorns amb gran qualitat i perseverança pels 
seus equips de referència. 
 
L’entitat no va escatimar esforços econòmics en invertir tant en la compra de 
materials de protecció, en reforçar la higiene i la neteja dels espais, com en la 
millora de les telecomunicacions i l’accessibilitat amb la compra d’equips pel 
teletreball, la instal·lació d’antenes i de sistemes de monitorització.  
 
D’aquesta crisi econòmica, social i sanitària, APRODISCA en surt més 
reforçada i amb vàries lliçons apreses. Convençuts que junts i treballant colze 
a colze amb la gran força i professionalitat de l’equip som capaços de fer 
front als llurs i nous reptes que hàgim d’encarar d’aquí en endavant.   

Anna Mas
Gerent

Pepita Español
Vicepresidenta

Carme Ramírez
Secretària

Jordi Cañellas
Tresorer

Eduard Arias
Vocal

Clotilde Artal
Vocal

M.Dolors Civit
Vocal

Francisca Ibarz
Vocal



 “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.”

la nostra MISSIÓ

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.

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

i flexible

Compromís amb la 
millora de la qualitat de 

vida de les persones

Fomentar la innovació, la 
millora contínua i l’excel·lència 

en la gestió dels serveis

Gestió sostenible i 
responsable

Potenciar la visió comercial 
i productiva dels serveis 

laborals

Cooperació i col·laboració en el
desenvolupament sostenible del 

territori

La nostra entitat té una trajectòria de més de trenta anys d’història 
al costat de les persones amb discapacitat intel·lecutal, les 

persones amb malaltia mental i/o amb risc d’exclusió social. Des 
del compromís amb les persones i les seves famílies, treballem per 
a la millora de la qualitat de vida i la inserció laboral amb suports i 
orientació, fomentant la seva autonomia personal i sobretot en els 

darrers anys reforçant a les persones amb especials dificultats en el 
nostre entorn de Centre Especial de Treball.

Línies estratègiques

1 2

3 4

5 6

tots som i fem
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Servei de teràpia 

ocupacional

Servei 
ocupacional 

d’inserció

Servei 
prelaboral

Servei 
d’orientació

i acollida

Servei

d’habitatge

Servei de suport 

a l’autonomia a la 

pròpia llar

Servei

de neteja

Servei

de jardineria

Manipulats 

industrials

CENTRE 

ESPECIAL DE 

TREBALL

Servei

de manipulats 

alimentaris

Servei
de disseny i 

impressió

Servei

d’inserció
llar-

residència

APRODISCA
som un univers

format per

770
Servei

d’ajuda

a domicili

persones

(persones participants,

persones treballadores,

persones voluntàries, clients)

Direcció, gestió econòmica, desenvolupament de 

persones, atenció al soci, voluntariat, comunicació, 

projectes, serveis generals.

Servei

de lleure
Coral



273
Total plantilla de

persones treballadores
amb 196,83 jornades completes

165
Persones treballadores
equips de suport i acompanyament
amb 104,06 jornades completes

108
Persones treballadores amb discapacitat
amb 92,77 jornades completes

134 
dones

31
homes

46
dones

62
homes

49 Persones ateses als 
Serveis terapèutics de dia 
STO

87 Persones ateses als
Serveis prelaborals 
(SOI i SPL)

55 Persones ateses al
Servei de lleure

17
Coral 
d’Aprodisca
Cantaires

Persones
ateses

39

Persones 
ateses

41

Joves extutelats

6

86
Persones 

ateses en els
Serveis 

d’habitatge

Persones 
Sòcies

120
Persones 

Sòcies
protectores

Persones 
voluntàries

1323

180
dones

93
homes

Vida
independent

Persones 
ateses

Llar
residència



MARÇ
Comença la pandèmia amb un 
confinament llarg de les llars que es 
blinden per evitar l’entrada de la Covid. 
Oferim serveis assistencials 24 hores. 

Tanquem tota l’activitat laboral 
i només es mantenen els 
serveis essencials de la llar, 
Neteja, SAD i PSPALL.

ABRIL
Les videoconferències passen a formar part del nostre dia a dia. Dinamitzem els serveis amb recursos online 
que ens fan sentir més a prop i a les llars ens comuniquem amb les famílies. 

MAIG 
Després de 50 dies fem les primeres 
passejades terapèutiques i comencem a 
fer-ne de manera individual a persones de 
les llars.

Comencen a fer sortides individuals. Alguns veuen a la família o als amics pel carrer després de dos mesos, i 
iniciem les visites a les poblacions.

Comença a poc a poc el desconfinament.

AGOST
Gaudim de l’estiu 
des de casa i les 
llars en són un 
exemple

SETEMBRE
Comencem l’activitat de 
tots els serveis amb totes 
les mesures de seguretat 
i grups bombolla.

Nous equips, nous espais 
i molta prevenció

OCTUBRE I NOVEMBRE
Primers casos positius de 
Covid-19

Compra de material informàtic 
gràcies als donatius de la 
campanya de captació de fons

El 23 de novembre es finalitza 
l’expedient d’ERTO.

Aquest any ha estat marcat per la 
pandèmia, un any en el que volem 
passar pàgina i que resumim amb xifres i 
fotografies l’impacte que ha suposat a les 
persones, als professionals, a les famílies 
i en conjunt a tota l’entitat i l’esforç que 
hem fet per seguir endavant.

7.500 € en compra de mascaretes
Donació de 600 mascaretes i 60 litres de 
gel hidroalohòlic de Verallia i Fundación 
Mapfre, 3 D Activistes

El 16 de març, ens concedeixen 
l’ERTO de força major amb 151 
persones treballadores afectades

37 persones treballadores confinades per 
contactes

COVID-19 
9 PCR realitzats
2 persones treballadores positives
2 persones usuàries positives
0 contagis i ingressos hospitalaris a la 
llar-residència

Com ens hem adaptat?

Hem aplicat en tot moment els protocols 
de la normativa del Procicat, mantenint 
els grups bombolla per tal de garantir els 
serveis i sobretot vetllar per la salut de les 
persones.

Hem estat molt prudents i amb mesures 
preventives constants obtenint un índex 
molt i molt baix de contagis.

Donacions de la campanya “fes el teu donatiu” 3.561 €

El mes de juny vam iniciar campanyar de captació de fons per tal 
minimitzar l’impacte econòmic de la covid a la nostra entitat.

Resum notícies relacionades amb el període de la Covid a l’entitat

S’edita una guia 
de recursos per a 
les persones que 
necessiten suports 
digitals



Hortus reinventa les 
roses&melmelades per impulsar la 
campanya amb els dos productes 
conjunts

JUNY
Ens preparem per a la reobertura dels serveis ocupacionals en 
nous espais i equips per complir amb els protocols

Tornada a l’activitat 
parcialment d’alguns 
serveis productius

DESEMBRE
Donatiu de mascaretes 
Fundació Mapfre a 
través de Confederación 
Aspace

Per segona vegada els 
residents de les llars s’han 
de tornar a confinar tal 
i com marca el protocol 
i passen el Nadal i Reis 
confinats

GENER
Primeres vacunes a les 
llars i als professionals 
d’atenció directa

Resum notícies relacionades amb el període de la Covid a l’entitat
Altres notícies destacades

Donatiu de mascaretes i gel 
hidroalcohòlic de Verallia

Donatiu de viseres, 
pantalles i salvaorelles de 
3 D Activistes

GENER 
Rebem el donatiu de 3.000€ de la 
Cursa de la dona en benefici de la 
nostra entitat

FEBRER
Visita de membres de l’Associació 
Sirius de Sta. Coloma de Queralt

Fem un donatiu de 200€ a la Riuada 
Solidària, recollits de les urnes 
disposades als nostres dos centres.

Signatura del conveni amb 
l'Ajuntament de Montblanc per la 
gestió de l'ermita de Sant Josep.

El projecte HORTUS present en els vídeos de la 
Campanya “ECOLÒGICAMENT” del CCPAE. 

20 de febrer en el dia mundial de la justícia 
social, va tenir lloc la inauguració de l'ampliació i 
reforma de la llar-residència de Montblanc. 

Signatura d’acord entre Aprodisca 
i l’Ajuntament de Vila-seca per 
obrir un nou servei d’atenció a les 
persones amb altres capacitats.

La llar-residència surt a TV3, per explicar com han 
superat la pandèmia.

A les llars es fan totes les 
tasques que no es poden 
fer de manera habitual a 
l’exterior

Els professionals 
donen un cop demà 
en la pintura de les 
llars

foto donatiu

Fem activitats esportives online i diferents 

challenges
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 so
cial      àrea laboral

Suport 
transversal i 

multidisciplinar 
a totes les 

persones amb 
discapacitat de 

l’entitat

Consolidació 
figures 

transversals 
de suport

7490 63 100 462
Entrevistes 
d’orientació 

i acollida
SOA

Sol·licituds 
rebudes

Donats d’al-
ta per entrar 

a servei

Revisions, 
actualitzacions 
documentals

Accions de 
treball social 
realitzades

100%
Satisfacció a les 

enquestes

Centre ocupacional

STO

SOI

servei de teràpia
ocupacional

servei
ocupacional 
d’inserció

49

persones
participants

43
+8 persones 

+1 persona 

persones
participants

SPL
servei
prelaboral

-11 persones 
44

persones
participants

92
persones 

participants

Inserció 
laboral

80 persones
en itinerari d’inseció

30 persones amb 
seguiment posterior 
inserció

persones
que han aconseguit

una feina en 
empreses
del territori

32
16%

Persones
al CET 

Aprodisca

31%
Persones 
a un CET 

extern

Insercions

Insercions
40%

Insercions a 
l’empresa
ordinària

53%

12
Participants

Singulars

4
Participants

Inserlab

64
Participants
Incorpora

47
Participants

SIOAS

residents

persones 

ateses

residents

Llar
residència

Joves 
extutelats

39

6

41

41%
>45 
anys

59%
<45 
anys

22%
>55 anys

12,2%
<30 anys

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

Vida 
independent

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

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

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

Habitatge

Treball
social
transversal

110 persones 
ateses

Les
persones

514
Número de persones 
ateses en els diferents 

serveis que ofereix 
l’entitat

304
Coordinacions externes 
amb serveis de la xarxa 
de salut, serveis socials i 

equips educatius
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 so
cial      àrea laboral

70

47

15.178.737

5.957

Unitats de
material manipulatManipulats 

industrials

Neteja

26
Persones 

treballadores

471.088

2.103
Lots de Nadal

Manipulats 
alimentaris Productes acabats

Serveis
verds 10

Persones 
treballadores

988
Actuacions

Jardineria

Persones 
treballadores

Persones 
treballadores

13
Noves altes al 

servei

7
persones 

treballadores

8.891,5
Hores cuidant
a les persones

94%
Persones 
d’especial 
dificultat

Una mirada als 
canvis assistencials 

degut a 
l’envelliment físic i 

mental

110
Persones

ateses

60%
discapacitat 

>=64%

39%
> 45 anys

-5% vs 
2019

+5% vs
2019

56%
homes

44%
dones

Garantir la màxima autonomia i el 
desenvolupament de l’activitat professional de 
les persones treballadores amb certificat de 
discapacitat del CET APRODISCA, mitjançant 
una intervenció de caràcter integral i 
individualitzada. 

Assegurar un treball remunerat i prestar 
serveis d’ajustament personal i social a les
persones treballadores amb un certificat 
de discapacitat, del CET APRODISCA. 

CET

USAP

Arts
gràfiques 2

Persones 
treballadores

66
Numero total 

de serveis 
d’atenció

47 continus

19 puntuals

162
331

Persones
treballadores

Clients

Tasques suport 
administratiu/

recepció

Persones amb 
discapacitat

5Les
persones

514

Serveis de neteja realitzats 
als nostres clients



90 Activitats d’atenció directa
Conca de Barberà, La Selva del Camp, 
Reus, Vila-seca i Tarragona

9 Accions
comunicació

2
2

Reunions mensuals del Consell Territorial 
d’Associacions dins de la Federació de Voluntariat 
Social de Catalunya a Tarragona

Formacions de 
la normativa de 

voluntariat 

120

13

Persones
sòcies

Persones
sòcies

protectores

23

Atenció al soci i relacions externes

Voluntariat

Servei de 

Lleure

Serveis 
paralitzats 
de manera 

temporal per 
la pandèmia

STOP

Persones
voluntàries

Comunicació i màrqueting

671

937

796

735

Seguidors

Seguidors

Seguidors

Seguidors

396 5278

216

Seguidors SubscriptorsContactes

Contactes

5215
visites/any

5145
visites/any

2
butlletins

informatius

15
impactes als 

mitjans

Recerca a Google

Usuaris han sol·licitat indicacions

Usuaris han visitat el web

Usuaris han realitzat trucada

Usuaris ens han trobat39.065
106
106
156

Usuaris

55
Accions

comunicatives

37
Accions

comunicatives

36

9
Usuaris

79
Accions

comunicatives151
Usuaris

Persones
Treballadores

Persones
Voluntàries

Persones
Sòcies

àrea de gestió

31
Accions

comunicatives
39

Usuaris

Famílies

Voluntariat

Sol·licituds puntuals de voluntaris 
ateses per persones treballadores /
voluntàries

Xerrades

2 Assemblees

85 Atencions individualitzades 
amb videoconferència

4 Accions
comunicació

3 Xerrades online

nou 
canal

https://www.youtube.com/watch?v=kQwV_2P6jo8&feature=emb_title


173
Accions

formatives

Formació contínua per àrees

62
PRL

25
Social

36
Laboral

13
Gestió i
Suport

7
Direcció

1
Totes

les àrees

537,45
Hores formatives

Qualitat, Seguretat i Salut

5.777,78
índex d’incidència (accidents laborals 
amb baixa per cada cent mil treballadors 
exposats) Mitjana Catalunya centres de 
Serveis socials sense allotjament  3.300,26

91 3
Accidents

(amb baixa
posterior)

Accions realitzades 
de prevenció de 

riscos laborals

140

2
Accidents (sense 
baixa posterior)

dies de treball
perdut

85
Suggeriments 

de millora 
efectius

representen

52
Persones

ateses 2
Mesura cautelar/
Defensa judicial

4
Assistent

18
Curateles

28
Tuteles

+9

Disseny estratègia per 
obtindre finançament 

per adequar la Torre Mas 
Fàbregues

22
homes

2131
doneshomes

Entitats del grup

Formació
Serveis 

paralitzats per 
la pandèmia i 
només es fan 
formacions 

online

STOP

àrea de gestió

L’atenció és cada cop més diversificada, tenint cada vegada 
més casos de persones amb problemàtica de salut mental.

+15
vs 2019

vs 2019

+3

+2 +1

vs 2019

vs 2019 vs 2019
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total
despeses

4.577.403,95 €
(-9,25% vs 2019)

Personal
75,67% (-11,16% 

vs 2019)

Altres 
despeses

11,43%(-0,88% 
vs 2019)

5,91%

(-0,57% 
vs 2019)

AmortitzacióCompres
7%

(-7,28% 
vs 2019)

272.206,30 €

(+58,39% vs 2019)
Resultat exercici

4.849.610,25 €

total
ingressos

(-7,02% vs 2019)
Vendes

33,37%(-14,38% 
vs 2019)

Prestació 
serveis 

persones

39,22%

(+9,01% 
vs 2019)

Altres 
ingressos

4,57%

(-1,38% 
vs 2019)

Subvencions,
donatius i llegats

(-18,32% 
vs 2019)

22,83%

Total inversions 
realitzades:
104.221,17 €

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

5.014,40 €   
35.562,24 €   
37.098,95 €   
13.713,47 €   
11.428,80 € 

1.403,31 €



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


