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d’habitatge

Servei de suport 
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Servei

de neteja
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de jardineria

Manipulats 

industrials

CENTRE 

ESPECIAL DE 

TREBALL

Servei

de manipulats 

alimentaris

Servei
de disseny i 

impressió

Servei

d’inserció
llar-

residència

Servei
d’ajuda

a domicili

Direcció, gestió econòmica, desenvolupament de 

persones, atenció al soci, voluntariat, comunicació, 

projectes, serveis generals.

Servei

de lleure
Coral



la junta directiva

Presidència: Carme Sureda i Bosch

Vicepresidenta: Pepita Español i Andreu

Secretària: Mª Carme de la Cruz Ramirez River

Tresorer: Jordi Cañellas i Ferraté / Vocals: Eduard Arias i 
Formatger, Sònia Gil i Castellnou, M. Dolors Civit i Cañellas, 
Francisca Ibarz i Batet.

Gerència: Anna Mas



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 aconseguim mitjançant:

La gestió de serveis i programes basats en l’excel·lència aplicant 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 amb 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

Missió

Visió i Valors

1 2 3 4 5 6

Línies estratègiques

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

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

Potenciar la visió 
comercial
i productiva dels 
serveis laborals

Cooperació i 
col·laboració en el
desenvolupament 
sostenible del
territori

“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.”



16 cantaires

Total persones ateses amb 
certificat de discapacitat 
en els diferents serveis

Persones 
ateses415

homes

282
Total plantilla de
persones treballadores
amb 197,95 jornades 
completes

184
dones

98
homes

46
dones60

Persones treballadores
equips de suport i acompanyament

amb 108,63 jornades completes

39
46

residents llar-residència

persones ateses 
vida independent

7 residents habitatges 
extutelats

Persones ateses als
Serveis terapèutics de dia STO

Persones treballadores
amb discapacitat

amb 89,32 jornades completes

176

106

Persones ateses en els serveis 
d’habitatge

Persones ateses als serveis 
prelaborals

92

104 47 persones ateses al SOI

57 persones ateses al 
Servei prelaboral

53

Persones ateses al servei de lleure
77



811

13

112

persones 
voluntàries

persones 
sòcies

38 persones 
sòcies 
protectores Persones participants, 

persones treballadores, 
persones voluntàries i 

clients

Aprodisca som un 
univers format per:



social

 

 

accions de millora 
d’oportunitats

Creació i participació del Grup de Transició 
Escola-Treball liderat per Associació 
Catalana de Treball amb Suport (ACTAS). 

Participació estudi Covid-19 de l’Institut 
de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i 
Dincat

Visites d’alumnes per conèixer itineraris 
formatius i laborals

fotografia realitzada pel grup 
de treball del Servei Prelaboral 
en la seva activitat de comuni-
cació audiovisual

àrea



 

 

451
Coordinacions externes 
amb serveis de la xarxa de 
salut, serveis socials i equips 
educatius

treball social 
transversal

sol·licituds 
rebudes

148

Entrevistes 
d’orientació i 
acollida SOA

122

Donats d’alta 
per entrar a 

servei

85

Accions de 
treball social 
realitzades

594

Satisfacció a 
les enquestes

100%

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



Voluntariat a la Seu del Banc 
d’Aliments de Reus fent tasques de 
gestió de comandes al magatzem. 

Treballem les activitats terapèutiques 
realitzant diferents tallers potenciant les 
habilitats artistíques o artesanals amb la 
motricitat fina, la sensibilitat, la memòria i les 
habilitats socials.

STO
53

Persones 
ateses

Millora de 
l’accessibilitat 
comunicativa visual 
amb plafons i l’ús de 
noves tecnologies

3
insercions

El Servei 
Ocupacional 

d’Inserció 
aconsegueix 3 

insercions

SOI 47
Persones 

ateses

Activitats d’entrenament 
cognitiu, educació financera o 
millores de les habilitats TIC i 
participació a la comunitat amb 
lectura de llibres a la biblioteca.

Curs d’hostaleria fent 
pràctiques en el projecte de 
restauració “Les 3 Esses”



servei
prelaboral
57

12 insercions laborals

+13
persones
(vs any 2020)

Persones 
ateses

Durant aquest any hem començat a 
realitzar un voluntariat medi ambiental amb 
el Molí del Fort, per a la conservació del 
territori i d’espècies en perill d’extinció 

El mes de juny vam tenir l’oportunitat 
de desenvolupar el primer taller inclusiu 
“Construïm el nostre HOTEL D’INSECTES” 
amb alumnes d’un Institut.

El grup de persones del servei prelaboral 
d’APRODISCA proposen una transformació de 
futur per una societat més amable i inclusiva

Vídeo del Servei Prelaboral en motiu de la 
Marató de TV3
Prendre consciència sobre la salut mental i 
donar-los visibilitat dins d’una societat que cal 
que normalitzi aquesta realitat. 

https://www.youtube.com/watch?v=jIR2zpUm7kQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=-Zsrhp_4b-s&t=1s


>45 anys
16

<45 anys
23

>55 anys
31

<30 anys
15

persones
residents

Servei de 
Suport a 
l’Autonomia a 
la pròpia llar 
(PSPALL)

persones
joves 
extutelats

Una vida 
independent i 
a la inclusió en 
comunitat

39467

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

Millora amb la 
comunitat a través 

de la mediació entre 
veïns i Guàrdia 

Urbana

Noves necessitats 
socials i nova 

incorporació d’un 
jove amb risc 

d’exclusió social



habitatge
servei

75
persones 

ateses 
(clients)

serveis 
prestats

hores cuidant 
a les persones

6.638

8.973,25+2,25% 
augment de 

facturació vs 
2020

Potenciem l’autonomia 
personal i unes condicions 

adients de
convivència en el propi entorn 

familiar i sociocomunitari



insercióservei

15
participants 
singulars

33
participants 
de SIOAS

1
participant 
Inserlab

88
participans 
Incorpora



Número de 
persones ateses

Persones en 
itinerari d’inserció

136

122

41%
INSERCIONS

2%
INSERCIONS
CET APRODISCA

30% INSERCIONS A L’EMPRESA ORDINÀRIA

Persones amb 
seguiment posterior 
inserció

41

Persones que han 
aconseguit feina en 
empreses del territori

50
4%
INSERCIONS
CET EXTERN



USAP
servei



dades

Percentatge d’USAP

Discapacitat USAP

Discapacitat No USAP

Risc d’exclusió social91%

5%
4%

Tipus de contracte

87%

13%
Indefinit

Temporal

Percentatge
de jornada laboral 30%

1%

69%
100%

50% a 95%

<50%

108
persones 

ateses
durant l’any

54%

46%

96 persones 
treballadores

mitjana anual

discapacitat
>= 64%

>45 anys

56

35
91%

dones

homes

amb especials 
dificultats

CET

49%
de 40-54 

anys

27%
de 30-39 

anys

14%
majors de 

55 anys 10%

menors de 
30 anys

55%
intel·lectual

discapacitat

discapacitat

edat

edat

29%
trastorn salut 

mental

8%
risc d’exclusió 

social
4%
física

4%
sensorial

33% a 64%
discapacitat

31%
>=64%

discapacitat

69%

37%
de 40-54 

anys

32%
de 30-39 

anys

18%

menors de 
30 anys

14%

majors de 
55 anys

40%
intel·lectual51%

trastorn salut 
mental

5%
física

2%
paràlisi

2%
sensorial

33% a 64%
discapacitat

42%
>64%

discapacitat

48%



unitats
de material manipulat

15.455.728,80



manipulats
industrials

102

67

39 15

Serveis
verds

3

6

suport 
administratiu

Servei de 
restauració

16

unitats
de material manipulat

15.455.728,80

serveis de neteja
realitzats als nostres clients

7.202

serveis restauració
servits als nostres clients

7.270,58

Actuacions
1.319

productes acabats
549.669

Lots de Nadal
3.346

352
clients

persones treballadores vinculades a cada secció



lleureservei de
persones 

ateses

77

Conveni amb el CF Montblanc des 
de setembre de 2021 fins al juny 

del 2022 16
cantaires

Edició d’un llibre “Un cor especial” que recull els 10 anys 
de la Coral dirigida pel voluntari, el Sr. Maillo 

partits a la lliga de 
futbol 7 organitzada 

per l’Acell

7



participació a la comunitat

1 1
persona en un curs de 
formació del Centre de 
Formació d’Adults de 

Montblanc

persona participant 
en tallers de teatre de 

l’Associació Teatrosfera

nou programa ACTIVA’T

Entitats en les que hem 

col·laborat de la  comunitat

S’han fet sòcies 
d’altres entitats

S’han fet 
voluntàries 
d’altres entitats

persones 
ateses

20

persones

persones

5

3



nous projectes i iniciatives

SANT JOSEP
SOCIAL 
SOSTENIBLE 
SALUDABLE

3

“Les 3 Esses” de Sant Josep
Projecte inclusiu de custòdia i gestió de l’espai 
natural de l’ermita de Sant Josep

SOCIAL 
SOSTENIBLE 
SALUDABLE

Neteja del bosc amb la campanya 
“Catalunyacleanup” Manteniment i cura de l’espai de 

l’ermita dels Sants Metges de Sarral
Conveni amb el Molí del Fort amb 

voluntariat medi ambiental

Accions de recuperació del territori amb el 
manteniment  i cura de la natura   





premi de 1.500 € a la 7a edició
Lluís Martí al Valor Social >>

 

atenció al soci i relacions externes

 

Atenció al soci i relacions externes Voluntariat

112
persones

sòcies

38
persones sòcies 

protectores

120
Atencions 

individualitzades 
amb vídeotrucada

2

3 9

Assemblees

Formacions Accions grupals

36
Atenció directe 

personal

Accions de voluntariat 
aturades fins a finals 

d’any

Curs formació per 
voluntaris

13
persones

voluntàries

Participació a la Fira de Comerç 
Solidari de la Federació Catalana 

del Voluntariat Social

Entrevista de la Federació a la Carmen fent 
una passejada per la trajectòria de la nostra 
associació >>

https://aprodisca.org/portfolio/entrevista-de-la-fcvs-a-lanna-mas-en-motiu-del-premi-que-ens-van-atorgar-el-passat-desembre/
https://xarxanet.org/social/noticies/carmen-ramirez-ens-hem-obert-de-ment-i-hem-obert-la-ment-de-la-gent


Situació dels efectes de la covid Inauguració del nou projecte 
“Les 3 Esses”>>

Cap de setmana de Sant Jordi 
a “Les 3 Esses” 

Entrevista a l’Espluga FM ràdio 
a l’Anna Mas >>

La nova etapa de l’ermita de 
Sant Josep de Montblanc 
obrirà portes el 27 de març >>

Intervenció de l’Anna Mas (ACTAS) en 
la Sessió del Comitè de Drets ONU >>

Donatiu econòmic Mas Foraster >>

notícies
destacades

Diferents Contacontes 
amb la participació del 
col·lectiu de contes 
d’Aprodisca a Sant Josep

Participació del projecte HORTUS 
a la fira Àpat de Tarragona

El projecte Hortus i “Les 
3 Esses” en dos vídeos 
sobre els 10 elements de 
l’agroecologia de la FAO

Els drets, participació del Marc Farré, Sergi 
Moncunill i Xavier Orno, al programa de 
l’Espluga Fm ràdio >>

Participació un any 
més a la Setmana 
Bio amb menú eco 
a “Les 3 Esses”

Caminada popular per la paràlisi cerebral i 
la pluridiscapacitat a Barcelona

Macrohotel d’insectes elaborat pel 
servei prelaboral

El projecte de “Les 3 Esses” al vídeo 
promocional de Montblanc Respira

La nostra entitat i el projecte de “Les 3 
Esses” protagonistes en el nou programa 
de l’Estiu és Viu de TAC12

Presentació del llibre del 
10è aniversari de la Coral

Actes de Nadal 
especials per aquest 
any per la Marató

premi de la loteria

Participació a Barcelona a 
la concentració per exigir la 
fi de les llistes d'espera del 
col·lectiu de persones amb 
discapacitat

El 22 de desembre, 
el nostre número 
de loteria de Nadal 
és premiat amb 
l'acabament de les 
últimes dues xifres, 
del GORDO per tant 
són 120€ el dècim

Amb la col·laboració de:

Una de cada quatre persones tindrà 
algun problema de salut mental al llarg 
de la seva vida.  

Els trastorns mentals són alteracions 
de la salut que impliquen una disfunció 
del pensament, les emocions, la 
conducta i que impacten en tots els 
àmbits de la vida. 

Poden afectar tothom, i més de la 
meitat d’aquests trastorns comencen
a l’adolescència, que és un moment 
de canvis importants.

La prevenció i el tractament precoç 
són fonamentals per aconseguir una 
evolució positiva.

El 45% de les persones amb algun
problema de salut mental no demana 
l’ajuda que necessitaria. Fer-ho és el 
primer pas per sortir-se’n. 

La salut mental encara arrossega 
estigmes i mites que cal trencar. 
El coneixement és la via més eficaç
per aconseguir-ho. 

La cura i l’abordatge dels trastorns 
mentals ha d’incloure tant aspectes 
sanitaris com familiars, socials 
i comunitaris.

Gràcies a la recerca en salut mental, 
en podrem arribar a tenir un diagnòstic 
més precoç, perfeccionar-ne els 
tractaments i prevenir molts trastorns.
L’objectiu final és aconseguir millorar 
la qualitat de vida de les persones 
afectades. 

tv3.cat/marato

campanya solidària

Amb la col·laboració de:

Una de cada quatre persones tindrà 
algun problema de salut mental al llarg 
de la seva vida.  

Els trastorns mentals són alteracions 
de la salut que impliquen una disfunció 
del pensament, les emocions, la 
conducta i que impacten en tots els 
àmbits de la vida. 

Poden afectar tothom, i més de la 
meitat d’aquests trastorns comencen
a l’adolescència, que és un moment 
de canvis importants.

La prevenció i el tractament precoç 
són fonamentals per aconseguir una 
evolució positiva.

El 45% de les persones amb algun
problema de salut mental no demana 
l’ajuda que necessitaria. Fer-ho és el 
primer pas per sortir-se’n. 

La salut mental encara arrossega 
estigmes i mites que cal trencar. 
El coneixement és la via més eficaç
per aconseguir-ho. 

La cura i l’abordatge dels trastorns 
mentals ha d’incloure tant aspectes 
sanitaris com familiars, socials 
i comunitaris.

Gràcies a la recerca en salut mental, 
en podrem arribar a tenir un diagnòstic 
més precoç, perfeccionar-ne els 
tractaments i prevenir molts trastorns.
L’objectiu final és aconseguir millorar 
la qualitat de vida de les persones 
afectades. 

tv3.cat/marato

1.119,60€
Diners recaptats a la 
campanya de venda 
d’artesania

https://aprodisca.org/portfolio/inauguracio-i-presentacio-del-projecte-daprodisca-les-3-esses-a-lermita-de-sant-josep-de-montblanc/
https://www.efmr.cat/blog/2021/03/24/informatius-laltaveu-del-dimecres-24-de-marc-de-2021/
https://www.efmr.cat/blog/2021/03/17/nova-etapa-ermita-sant-josep-montblanc/
https://aprodisca.org/portfolio/intervencio-de-lanna-mas-actas-en-la-sessio-del-comite-de-drets-de-les-persones-amb-discapacitat-de-nacions-unides/
https://aprodisca.org/portfolio/acte-del-donatiu-economic-del-celler-mas-foraster-per-aprodisca/
https://aprodisca.org/portfolio/5846/
https://aprodisca.org/portfolio/lermita-de-sant-josep-en-el-video-promocional-de-turisme-de-montblanc/
https://www.efmr.cat/blog/2021/11/15/capacitats-els-drets-diumenge-14-de-novembre-del-2021/?fbclid=IwAR06Jd2kK4H6ZD_nbkHrrW5ZwEvpTpM24yEyhl6S7oBjMXcRS3jgZgUCIPw
https://www.youtube.com/watch?v=6jxzmyoJiuM
https://www.youtube.com/watch?v=dZ_G1RQVYow
https://aprodisca.org/portfolio/aprodisca-i-el-projecte-de-les-3-esses-al-programa-lestiu-es-viu-de-tac12/
https://aprodisca.org/portfolio/cap-de-setmana-de-sant-jordi-a-les-3-esses/


871 913

733953

17.102

4.646

72165

214

659

comunicació i màrqueting

40.637
465
488

129.991
2.616

818
588

135

29

9

32

visites/any Seguidors

Seguidors

Seguidors Seguidors Subscriptors

Seguidors

Contactes

Contactesvisites/any

SANT JOSEP

785
nova xarxa
obertura març

122
nova xarxa
obertura juny

Seguidors
increment de 

visites degut al 
nou projecte de 

restauració “Les 3 
Esses”

(5.215 any 2020)

Usuaris ens han trobat

Usuaris han sol·licitat indicacions

Usuaris han visitat el web

Recerca a Google
SANT JOSEP

Recerca a Google

Usuaris ens han trobat

Usuaris han sol·licitat indicacions

Usuaris han visitat el web

Usuaris que han trucat

53
Accions 
comunicatives

26
Accions 
comunicatives

Persones 
sòcies

Usuaris

Persones 
voluntàries

Persones 
treballadores

Usuaris

Usuaris

Famílies

Usuaris

comunicació 
interna

49
Accions 
comunicatives

44
Accions 
comunicatives

18
Impactes 
als mitjans



 

 

93 45 27012 2.262,44

191 961,25

322

17

37

3577

36 17

5 1

59

36 23

Accions 
formatives

Hores 
formatives

PRL

Laboral Direcció Totes les 
àrees

Social Gestió i 
Suport

formació
Formació contínua per àrees

Qualitat, Seguretat i Salut

Índex d’incidència (accidents laborals amb baixa per 
cada cent mil treballadors exposats) Mitjana Catalunya 
centres de Serveis socials sense allotjament 2.957,68

Accions realitzades 
de prevenció de 
riscos laborals

6
Accidents (amb 
baixa posterior)

Accidents (sense 
baixa posterior)

dies de treball 
perdut

representen

Suggeriments de 
millora efectius

homes dones

persones 
ateses

Tuteles

Assistent

Curateles

Mesura 
cautelar/
Defensa

10%

9%

44%

Discapacitat intel·lectual
Malaltia mental
Gent Gran
Tòxics

37%

+8+7

+1

vs 2020vs 2020

vs 2020

Malauradament 23 persones que atenem es troben en situació de pobresa (ingressos inferiors a l’IPREM – Indicador públic de Renda d’Efectes Múltiples, fixat en 564,90€ mensuals per catorze pagues, 
és a dir, 7.908,60 € anuals) i 21 en el llindar de la pobresa (ingresos inferiors a la xifra fixada per la Generalitat de Catalunya com a llindar 947,13 € mensuals un total de 11.365,60 € anuals)



dades econòmiques



74%

11,26%

4,69%

10,05%

Personal

Compres

Amortitzacions

Altres despeses

total

35,41%

34,76%

5,96%

23,87%

Vendes

Prestació serveis 
persones

Altres ingressos

Subvencions, 
donatius i llegats

total

+20,72%
vs 2020

+98,67%
vs 2020

+8,56%
vs 2020

-1,95%
vs 2020

5.650.558,00€
+23,44%
vs 2020

5.868.600,66€
+21,01%
vs 2020

resultat exercici

218.042,66€

+28,40%
vs 2020

+7,24%
vs 2020

+26,54%
vs 2020

+57,64%
vs 2020

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

1.000,00 €
24.308,21 €
65.423,90 €
21.635,51 €
17.549,12 €

13.286,64 €

total inversions 
realitzades 143.203,38€

ingressos despeses




