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Com
cada
any
aquesta
memòria
materialitza els esforços, la determinació,
les dificultats, les alegries, els resultats,
els projectes i les il·lusions de totes
aquelles persones, que d’una o altre
manera, participen d’aquest projecte que
es la Fundació i reconeix, i agraeix, a
tothom per igual, el compartir aquest
viatge i anar obrin cada vegada mes
portes que ampliïn un horitzó de
possibilitats i oportunitats.
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El nostre propòsit
La Fundació El Molí d’en Puigvert és una Organització sense
ànim de lucre i amb vocació de creixement, que impulsa, crea i
gestiona projectes empresarials i socials de caràcter innovador
i amb autonomia de gestió, per a afavorir la salut i qualitat de
vida, per mitjà de la capacitació pel treball i l’ocupació
posterior, a persones amb trastorns de salut mental per tal que
s’integrin millor a la societat.
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Ha transcorregut un any més, i ja en van tres, des que a principis del 2003
posàvem en marxa les activitats de la fundació.
Hi ha una fita que penso és cabdal i que ha d’encapçalar aquest presentació, el
dia 12 de desembre de 2002 varem contractar el primer treballador de la
fundació i a primers de gener de 2006 sis treballadors més hauran acomplert
també el seu primer trienni.
“Tres

anys

no

tenen

el

mateix

significat per a totes les persones, i
quan parlem de l’àmbit de persones
amb

trastorns

severs,

això

celebrar-ho”,

de
cal

em

salut

mental

destacar-ho
deia

la

i

Lluïsa

Bosch, cap clínic del Centre de Dia
del Maresme Nord.
Aquesta consideració em va fer adonar que, per una banda, som encara un
entitat jove, però que, alhora, disposem d’una vida suficient que ja aporta
especial significat a les persones a les quals la organització dirigeix la seva
activitat.
L’any 2005 es podria resumir, utilitzant una metàfora, com l’any en el que la
organització experimenta la crisi del pas de l’adolescència a la edat adulta. Hi
ha coses que ja no poden ser com abans, quan s’inscrivien en la utopia; ara
potser disposem de major autonomia que quan depeníem exclusivament dels
“pares”, però, a canvi ens cal acceptar les limitacions i condicions de la vida
adulta.
S’ha contractat l’assessoria de l’empresa TEA_CEGOS, en la persona del
consultor Joan Payeras, per a la clarificació de la missió, la visió i la estratègia a
tres i cinc anys de la organització i definir el model cultural per a poder dur a
terme la estratègia aprovada finalment per el Patronat. El projecte finalitzarà el
juny del 2006.
Les activitats de negoci encaminades a proporcionar llocs de treball a les
persones amb TSM, s’han incrementat amb la incorporació del nou equip de
desbrossaments de zones no enjardinades del municipi de Blanes, el servei de
manteniment i neteja al port de Blanes amb l’empresa Ports de la Generalitat
de Catalunya i l’equip de control de qualitat de les llavors que comercialitza
l’empresa Rocalba.
La fundació ha obtingut la certificació de Qualitat emesa per l’empresa auditora
APPLUS amb la norma ISO 9001, per a totes les activitats de la organització, ja
siguin de caire productiu, així com de gestió dels diferents programes de
integració laboral i social.
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Gerencia

Tanmateix hem obtingut el Certificat d’Avaluació, corresponen als períodes
2.002, 2.003 i 2.004, desprès de ser analitzats per la Fundación Lealtad, la qual
avalua el acompliment de 9 principis de Transparència i Bones Practiques de les
ONG i emet un informe que es pot consultar a la web de l’esmentada Fundació.
( www.fundacionlealtad.org ).
La fundació ha impulsat, junt amb 7 entitats d’arreu de Catalunya, la creació de
la Agrupació Catalana d’Entitats per a la Inserció Laboral de Persones amb
Malaltia Mental, (AMMFEINA), i n’ha estat escollida per a presidir-la en aquesta
primera etapa.
S’ha impulsat i engegat la creació de
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la nova cooperativa de segon grau
MOLTACTE

sccl.

Es

tracta

de

començar a treballar en xarxa amb el
taller Àuria d’Igualada i Teixidors de
Terrassa, per a impulsar iniciatives
comercials

que

complementin

les

activitats que cada entitat realitza per
a l’acompliment dels seus objectius
estatutaris d’integració.
S’ha impulsat la col·laboració entre el Servei Prelaboral i l’ Escola d’educació
especial el Ventijol, de cara a garantir el pas a la edat laboral dels alumnes de
l’escola que presenten TSM.
S’ha elaborat un projecte d’adequació de l’entorn del Molí en el que s’hi han
interessat en participar juntament amb la fundació, la Universitat de Girona
Departament d’Arquitectura, i la Universitat Politècnica de Catalunya, des de la
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat.
Agraïr a totes les persones que d’una o altra manera han posat la seva il·lusió,
esperança, anhel, treball........en la nostra organització i assegurar que farem
tot el que professional i humanament sabem, per garantir eficiència, eficàcia i
transparència en l’acompliment de la nostra missió.

Miquel Isanta Balcells
Director – Gerent
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L’empresa:
El Centre Especial de Treball
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El Departament del Centre Especial de Treball té en la Jardineria una de
les seccions en la que podem trobar el major volum dels recursos
humans de la Fundació (50%) i el major nombre de clients als que es
presten serveis. Aquest any 2.005 s’ha reestructurat la Secció de
Jardineria, quedant integrada per 5 Projectes coordinats per un Gestor
de Secció, responsable del funcionament i coordinació de cadascun dels
projectes:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

GENERAL
PALAFOLLS
BLANES.
ROCALBA
PRODUCCIÓ i MANIPULATS d’HORTA.

PROJECTE GENERAL
El Projecte General té adjudicat un monitor responsable amb tres
treballadors.

Aquest equip de treball
destaca
per
dos
característiques que la
diferencien
clarament
de la resta dels altres
projectes de jardineria:

♦ La seva capacitat de planificació i previsió: la seva eficiència es

basa en donar resposta a les demandes del manteniment periòdic
d’espais verds i jardins de diverses empreses, segons una acurada
planificació anual.
♦ La seva mobilitat i adaptabilitat: la seva eficàcia es basa en la

capacitat per adaptar la planificació de les diverses actuacions tant als
requeriments de la climatologia com dels imprevistos que puguin
sorgir a demanda dels clients.
Aquestes característiques, junt a la formació i experiència acumulada
pels seus membres en els darrers anys, permeten realitzar actuacions
tant en l’àmbit de la creació i manteniment de espais enjardinats com en
el de la intervenció forestal.
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Els clients principals de les actuacions de manteniment, a banda de
diversos clients particulars, comunitats de propietaris i urbanitzacions,
són empreses com a FIBRACOLOR S.A. de Tordera, HENKEL de
Malgrat de Mar, COGNIS IBERA, S.L i VIVERS del TORDERA de
Palafolls .o CLUB VELA de Blanes.
Respecte a les actuacions a
l’àmbit forestal, a banda de
propietaris particulars de
finques
forestals
o
Ajuntaments, el client
principal ha estat la
Diputació de Barcelona, per
mitjà
de
demandes
puntuals d’actuacions als
Parcs Naturals de el
Montnegre—Corredor i el
Montseny.
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Del Projecte General de la Secció de Jardineria convé destacar:
♦ La sistematització i implantació dels procediments de planificació i

execució de les diverses actuacions (la diversitat de les tasques a
realitzar segons cada client, l’adequació als condicionants
climatològics, la confiança dels clients en la gestió dels seus espais
verds o enjardinats, els requeriments amb el compliment de
normatives mediambientals o de condicions de seguretat, higiene i
salut laboral, i d’altres variables s’han procedimentat durant aquest
2.005 tots els processos des de la planificació fins als d’execució
per dues raons:
• La primera i principal, per a orientar totes les actuacions a la

satisfacció, tant dels clients com la dels treballadors que
duen a terme les tasques.
• La segona, i no per això menys rellevant, l’adaptació als
criteris de la certificació de Qualitat obtinguda aquest 2.005.
♦ L’esforç dels treballadors i responsables d’aquest equip de treball

per a adaptar-se la mobilitat en les actuacions i la diversitat de les
tasques a realitzar, sempre mantenint un nivell òptim de qualitat
en les seves actuacions.
♦ La capacitació i formació continuada dels seus treballadors per tal

d’assumir la variabilitat de les tasques encomanades.
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PROJECTE PALAFOLLS
Aquest projecte té assignat un responsable amb dos treballadors i
centren les seves actuacions al municipi de Palafolls, segons les zones
assignades des de l’Ajuntament.
Les actuacions més rellevants fan referència a:
♦ el manteniment de zones i espais ajardinats de la població.
♦ el manteniment de zones i espais ajardinats d’equipaments de gestió

municipal com les escoles, l’institut o l’escola bressol.
♦ treballs de temporada (plantació, esporga, tractaments fitosanitaris,

reg, etc..).
♦ manteniment d’espais verds no enjardinats (marges, prats naturals,

etc, ...)

En relació a l’any anterior, aquest
2,005 ha suposat un increment
significatiu sobre el volum de
zones sobre les que actua aquest
equip de treball.

Una de les característiques innovadores del funcionament d’aquest
equip, durant aquest any, es l’haver incorporat, dins dels seus
procediments d’actuació, el concepte “de “intervenció immediata”, com
una nova formula de relació amb el consistori: l’equip treballa en base a
una planificació que executa segons les zones assignades i les
necessitats i intensitats de les intervencions, i a la vegada actuar de
manera operativa en aquells llocs en els que l’Ajuntament consideri
oportuna i urgent la intervenció.
Aquesta modalitat reforça i consolida la relació i confiança en les
actuacions de l’equip assignat al Projecte de Palafolls, per part de
l’Ajuntament.
Arrel d’aquesta nova situació resta en estudi la possibilitat d’ampliar els
nombre de components de l’equip per tal de mantenir els estàndars
assolits d’eficàcia i eficiència.
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PROJECTE BLANES
Aquest ha significat un dels projectes d’ampliació més importants
d’aquest 2.005.
Arrel de la bona experiència acumulada els darrers 2 últims anys amb
l’equip de treball d’obra que El Molí té a Blanes, Josep Marigó, en la línia
decidida d’aquest Consistori del que es alcalde, per tal d’apostar per la
inserció laboral de les persones amb situació o risc d’exclusió social, va
proposar la creació d’una brigada de Mediambient, dedicada al
manteniment dels espais verds no enjardinats del Municipi de Blanes.
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Aquest fet ha comportat la contractació de 3 treballadors els quals,
juntament amb un monitor responsable de l’equip, seguint una
planificació exhaustiva sobre les diverses zones d’actuació i la seva
freqüència i intensitat, realitzen entre d’altres les següents
intervencions:

• Desbrossament, neteja i manteniment de marges, talussos i penya•
•
•
•

segats de la població.
Desbrossament, neteja i manteniment d’espais verds no enjardinats.
Arranjament de camins i rutes de la població.
Manteniment d’espais naturals i d’us públic.
Neteja, desbrossament, condicionament i manteniment de rieres i
lleres.

La posta en marxa d’aquest projecte ha comportat un seguit
d’inversions en maquinaria, estris i vehicle per a poder dur a terme les
tasques encomandes.
A l’any d’implantació d’aquest projecte cal destacar:
♦ La

col·laboració, predisposició i facilitació tant de la tècnica
responsable de Mediambient, Sra. Dolors Rosell, com del Regidor, Sr.
Argemir Gonzalez, que ha permès desenvolupar una planificació
operativa eficaç i eficient.

♦ La

satisfacció
dels
ciutadans de Blanes per la
iniciativa i pels seus bons
resultats.

♦ La consolidació de l’equip

de treball
estable.

de

manera
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PROJECTE ROCALBA
Aquest projecte neix del conveni signat amb l’empresa ROCALBA S.A.
dedicada a la producció i comercialització de llavors hortícoles i de flor,
en virtut del qual El Molí cedia un total de 6.250 m2 dels seus terrenys,
per a la reproducció i comprovació de llavors de tot tipus de varietats
hortícoles i de flor.
La posta en marxa d’aquest projecte ha permès la contractació d’un
treballador a càrrec d’un monitor responsable de l’activitat.
Aquest projecte consisteix en el següent:
♦ ROCALBA envia a El Molí aquelles llavors de les que vol obtenir una

comprovació respecte a paràmetres de pertinença, qualitat
producció per tal de poder-les comercialitzar posteriorment.

i

♦ El

Molí, seguint un acurat i sistematitzat procés de qualitat,
reprodueix i cultiva les llavors aportades fent el seu seguiment fins el
moment de comprovació per part dels tècnics responsables de
ROCALBA.

♦ Cadascuna de les activitats executades per l’equip de treballadors de

El Molí compta amb la planificació i supervisió
tècnica del
responsable de la Secció de Jardineria de El Molí i d’un enginyer
agrònom contractat per la Fundació, ambdós coordinats amb un
tècnic designat per ROCALBA, encarregat de establir la seqüenciació
de les activitats i supervisar la seva correcta execució.
La transcendència d’aquest projecte radica, a més de la contractació de
nous treballadors i de l’inici d’una nova activitat laboral amb voluntat de
modelatge i creixement, en la implementació d’un sistematitzat i
elaborat sistema de control de qualitat que, mes enllà del compliments
amb la certificació de qualitat obtinguda aquest any per la Fundació, ha
demostrat un elevat grau d’eficàcia i eficiència.

“No sempre una bona llavor
dona un bon fruit, moltes
vegades d’una llavor poc
fèrtil es treu un bon fruits,
com
passa
amb
les
persones”.
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PROJECTE PRODUCCIÓ i MANIPULATS D’HORTA
Aquest projecte iniciàtic en els orígens de la Fundació, ha sofert les
conseqüències ineludibles de les dificultats actuals per a desenvolupar
activitats agrícoles amb criteris de sostenibilidad econòmica.
Al llarg del 2.005 es van fer dos intents en l’àmbit de la producció
agrícola amb dues plantacions de porros que van comportar
significatives pèrdues econòmiques, no permetent ni tan sols recuperar
la inversió. Els principals motius són:
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♦ La varietat de porro plantat en

aquesta zona de El Maresme
sembla no ser competitiu amb
altres varietats del mercat.
♦ L’entrada de producte d’altres

mercat provoca importants
baixades del valor del producte en
els circuits de distribució.
En relació a la manipulació de productes d’horta, malgrat que els
productors de la zona, compromesos amb El Molí per aportar el
producte, han diversificat la seva producció cap a altres productes i
mercats, des de El Molí es continua valorant aquest projecte com
interessant des del punt de vista dels clients principals de la fundació:
les persones amb trastorns de salut mental.
Durant aquest 2.005 s’ha mantingut la composició de aquest equip de
treball adscrit a aquest projecte i composat per 7 treballadors amb un
monitor responsable del seu funcionament.
Aquesta equip s’ha dedicat, com ja ho va fer en els seus inicis, a la
neteja, selecció i envasat de productes d’horta.
Des de El Molí, malgrat les dificultats i l’esforç per a fer aquesta activitat
sostenible econòmicament, es valora positivament, principalment per 2
motius:
♦ Permet un relació elevada en lo social respecte a l’index (ECSO):

ofereix treball estable a 7 persones.
♦ Ofereix

un espai d’activitat laboral, diferenciat en les seves
característiques de la resta de activitats de El Molí, permetent un
seguiment dels treballadors molt més proper i servint, moltes
vegades, com a primer contacte del treballador amb un activitat
laboral.
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En la línia iniciada en aquest any 2.005 de reestructurar cadascuna de
les seccions segons projectes, la d’Obra i Construcció ha quedat
integrada per 3 projectes, coordinats per un Gestor de Secció,
responsable del funcionament i coordinació de cadascun dels projectes:
⇒
⇒
⇒

GENERAL
BLANES
FIBRACOLOR

PROJECTE GENERAL
Al Projecte General d’Obra estan adscrits 4 treballadors, 1 Oficial i 3
peons dirigits i supervisats per el Gestor responsable de la Secció
d’obra. Aquesta equip de treball ha centrat les seves activitats en dos
tipus d’actuacions:
Actuacions d’obra, construcció i manteniment, vinculades a la pròpia
Fundació:
♦ En

la seu de la Fundació:
Construcció de la nova cuina i
rebost i reforma del espai de
l’antiga fusteria per adequar el
nou menjador.

♦ En la Nau: divisió construcció

dels despatxos, construcció de
lavabos, dutxes i vestuaris,
col·laboració en la instal·lació
geotèrmica, adequació d’obra
i tancat de l’espai exterior,
divisió interna de les zones de
fusteria, magatzem i zona de
manipulat agrícola.

“El bon fi de les propostes
es poder-les consolidar”

Aquest tipus d’intervencions han permès, per una banda, dur a terme
les tasques de manteniment i adequació interna de les instal·lacions i
equipaments del propi Molí, amb el conseqüent estalvi en els costos, i
per un altre facilitar un espai de formació i capacitació practica per als
treballadors d’aquesta equip que els ha permès adquirir nous
coneixements i pràctiques que els hi facilita la promoció i creixement
professional.
Actuacions d’obra per a diversos clients externs, entre els que cal
destacar la continuació i finalització de les obres de reforma i
condicionament a Decotec Printing i el reforç de tasques de construcció
a les instal·lacions de Fibracolor, S.A.
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PROJECTE BLANES
Aquest ha estat el tercer any d’implantació del Projecte de Blanes a
partir del conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de Blanes.
Aquest projecte ja consolidat s’ha convertit en el símbol d’una manera
d’entendre i demostrar la sostenibilidad de la inclusió laboral de les
persones amb trastorns de salut mental i basa el seu “èxit” en:
♦ La clara voluntat política per part dels responsables del Govern

Municipal per afavorir oportunitats reals per a la inclusió laboral de
col·lectius amb risc o situació d’exclusió laboral.
♦ La col·laboració i implicació dels responsables tècnics i la resta de
treballadors de les brigades municipals.
♦ La qualitat, eficiència i eficàcia del servei prestat per part d’aquest
equip de treball composat per 3 treballadors (2 peons i 1 oficial) i 1
Oficial/Responsable.
♦ La normalització efectiva de la inclusió laboral dels treballadors de la
brigada, com a resultat de la seva contextualització comunitària.
Aquests experiència ha portat a la Fundació a analitzar les
característiques concretes d’aquest projecte per tal d’incorporar les
seves avantatges al model general de funcionament de El Molí d’en
Puigvert; destacar com a fets rellevants:
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• Fidelització i estabilitat en la composició dels components de l’equip
de treball.

• Progressió en la capacitació i especialització de cadascun dels
treballadors assumint cada vegada tasques de major complexitat.

• Reducció significativa de l’absentisme laboral a causa de baixes
mèdiques.

• Satisfacció externa i interna del funcionament de la brigada.

“Conceptualització del model
de empresa d’economia social
en un entorn ordinari de
treball (normalització dels
entorns versus normalització
de les persones)”
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PROJECTE FIBRACOLOR
Un altre dels projectes iniciàtics de la Fundació i que es manté
consolidat es del equip de treball d’obra a la empresa Fibracolor de
Tordera, composat per 1 treballador i 1 Monitor responsable del equip.
Aquest equip treballa, de manera permanent, a les instal·lacions de
l’empresa, i s’encarrega de la reforma i manteniment d’obra en els
64.000 m2 de superfície de la fàbrica.
En la línia de lo exposat respecte als equips de treball dels projectes de
Blanes, tant de la Secció de Jardineria com d’Obra, destacar que aquest
compartiria amb ells:
♦ L’estabilitat en la composició dels membres de l’equip.
♦ Progressió

en la capacitació i especialització dels treballadors
assumint, en aquest cas, una alta variabilitat de feines que, degut a
l’antiguitat de les instal·lacions, comporten saber i executar multitud
de tasques.

♦ Absència de baixes laborals.
♦ Satisfacció externa i interna del funcionament de l’equip.
♦ Conceptualització del model d’empresa d’economia social en un

entorn ordinari de treball: actua com una unitat més de les altres que
treballen a l’empresa.
Al igual que altres anys, aquest equip es veu reforçat puntualment per
altres treballadors de l’equip de treball del Projecte General d’obra per
actuacions concretes i puntuals com són l’adequació i neteja de les
teulades de les naus de fabricació o el reforç de les actuacions en els
períodes de vacances de la fabrica.
Aquest 2.005 s’ha assolit un dels objectius proposats i que feia
referència a l’increment de treballadors adscrits a l’equip, afegint altres
especialitats professionals a les que tenia l’equip.
D’aquesta manera, durant l’últim període de l’any, s’ha incorporat un
treballador especialitzat que s’ha dedicat al manteniment de pintura de
diversos espais i maquinaries de la fabrica. s’ha vinculat l’equip de
treball de la Secció de Fusteria de la Fundació per a la realització de
diverses feines a les instal·lacions de FIBRACOLOR (reparació
d’elements de fusta, construcció d’altells o divisions, fabricació d’estris,
reformes diverses, etc, ...)
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La reestructuració de les seccions ha comportat que la de Neteja quedi
configurada al voltant de 4 projectes, coordinats per un Gestor de
Secció, responsable del funcionament i coordinació de cadascun dels
projectes:
⇒
⇒
⇒
⇒

GENERAL.
FIBRACOLOR.
DECOTEC
PORTS de la GENERALITAT
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Dels diferents objectis proposats al 2.005, com a més significatius, cal
destacar l’assoliment dels següents:
♦ Promocionar als treballadors dels equips de treball a partir de

l’especialització en tasques concretes ( neteja de vidres, maneig de
l’escombradora mecànica, etc .. ).
♦ Augment de la satisfacció interna dels treballadors integrants dels
diferents equips de treball de la Secció.
♦ Augmentar la cartera de clients.

PROJECTE GENERAL
Aquest projecte està referenciat al manteniment integral de les
instal·lacions de:
♦ els equipaments i instal·lacions de la Fundació, tant de la seu com de

la nau.
♦ els equipaments i instal·lacions que la Comunitat Terapèutica del

Maresme té ubicats en el mateix edifici i terrenys de la Fundació
(Centre de Dia i Equip de Recorreguts d’Inserció).
♦ Les instal·lacions de la cuina i menjador de la Fundació.
Aquest equip de treball està composat per 2 treballadors encarregats de
totes les tasques de neteja de despatxos, serveis, zones de treball,
zones de descans i zones exteriors dels equipaments i instal·lacions
abans esmentats, i 1 treballador encarregat de la neteja de la cuina i
menjador de la Fundació i la Comunitat Terapèutica del Maresme, tots
ells organitzats i supervisats per responsables de secció
Tanmateix els treballadors
membres de l’equip del Projecte
General, realitzen, puntualment,
substitucions o reforços en els
altres equips de la Secció, donat
la seva versatilitat en diversitat
de tasques relacionades amb la
neteja.
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PROJECTE FIBRACOLOR
Al igual que l’equip de la secció d’obra a l’empresa Fibracolor, l’equip de
neteja va ser un altre dels projectes iniciàtics de la Fundació i que es
manté consolidat, composat per 6 treballadors i 1 Monitor responsable
del equip.
Aquest equip, que treballa de manera permanent durant tot l’any de
dilluns a dissabtes a les instal·lacions de l’empresa, ha remodelat la
planificació i procediments d’actuació per tal d’adaptar-se a les
necessitats de l’empresa així com ha millorat la capacitació dels
treballadors que te assignat el grup de treball.

“Tots junts des del treball en equip per
a seguir avançant en els nostres
projectes i actuacions cap una societat
en la que no hi hagi lloc per a les
diferències, en la que tots puguem
trobar un espai per a viure i treballar,
per a poder gaudir de tot allò que
gracies a l’esforç de molts, hem anat
aconseguint al llarg d’aquests anys”

PROJECTE DECOTEC PRINTING
Al igual que l’equip del projecte de Fibracolor aquest equip, composat
per 2 treballadors i el responsable de la secció de neteja i treballa de
manera permanent a les instal·lacions que l’empresa té a Tordera
encarregant-se diàriament de la neteja de les oficines i equipaments.
Destacar la facilitació i col·laboració, per part de l’empresa, per tal de
que la prestació del servei es faci amb garanties de qualitat i eficàcia,
mantenint un estret contacte entre els responsables per tal d’ajustar
contínuament el servei a les demandes o situacions que puguin sorgir.
Aquesta relació ha fet que durant aquest any es busquessin diverses
formules per tal de consolidar, de manera permanent, l’equip de
treballadors, que s’adeqüés més a les tasques especifiques requerides
en la prestació del servei, quedant consolidat l’equip actual, de manera
definitiva a final d’any.
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PROJECTE PORTS de la GENERALITAT
Aquets projecte, iniciat l’any passat, fa referència a la relació iniciada
amb l’empresa publica Ports de la Generalitat, la qual, des d’un inici, ha
mostrat una gran disposició i col·laboració per tal d’oferir oportunitats
laborals a les persones que hi treballen a la Fundació.
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En base a un anàlisi exhaustiu dels possibles jaciments d’ocupació que
es podien adaptar a les característiques del col·lectiu de treballadors de
El Molí d’en Puigvert, es va iniciar, a traves de convenis de col·laboració,
una relació que cada vegada es mostra mes possibilista, de cara a
concretar noves oportunitats.
Aquest 2.005, al igual que en el 2.004, es va dur a terme el reforç de
les tasques de neteja del Port d’Arenys de Mar.
L’equip de treball assignat a
aquest projecte està composat
per 1 treballador, supervisat per
el responsable de la secció de
neteja, que s’encarrega de
manera operativa de reforçar les
tasques de neteja dels molls,
vials i instal·lacions del port, tot
seguint
una
planificació
exhaustiva de zones d’actuació
segons freqüències i tasques a
realitzar.
Fruit d’aquesta col·laboració, al desembre de 2.005, s’ha signat un altre
conveni de col·laboració, per realitzar tasques d’auxiliar de guardamolls
al Port de Blanes, i cobrir, a traves de la prestació de serveis de
manteniment i neteja, les absències en períodes festius i de vacances.
Aquest equip de treball està composat per un altre treballador,
supervisat pel responsable de la secció de neteja de El Molí.
Destacar que aquest projecte, a mes d’obrir noves expectatives
d’ampliació i col·laboració amb l’empresa Ports de la Generalitat, ha
facilitat posar en marxa equips de treball on la gestió del suport passa a
un primer pla. La prestació del servei es realitza sota les següents
premisses:
♦ La planificació de les actuacions a realitzar es fa segons la demanda

de l’empresa.
♦ L’organització

i coordinació de les tasques de cada actuació
encomanada es realitza per l’equip de treball de El Molí.
♦ L’execució de les tasques les du a terme el treballador de El Molí amb
els suports del responsable de l’equip de treball i els responsables
dels equips de suport personal i social de El Molí.
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La secció de Tèxtil, que va iniciar el seu primer projecte amb l’obertura
de la botiga Fora de Serie a l’abril de 2.002, ha tingut en aquest 2.005
la finalització d’una etapa i l’inici d’una nova singladura amb la proposta
del contracte de franquícia de Massimo Dutti i el projecte d’ampliació de
la botiga al carrer Major, amb la previsió d’inauguració pel primer
trimestre de l’any 2.006, mantenint la característica de motor econòmic
i d’estabilitat de les àrees de negoci de la Fundació.
Aquesta Secció, composada per 4 treballadors, 1 monitora i coordinats
per una responsable de la gestió de la secció i dels diferents projectes,
gestiona actualment el Projecte de Massimo Dutti i te en previsió pels
inicis de 2.006 un nou projecte anomenat Moltacte.

PROJECTE MASSIMO DUTTI
Els objectius assolits en aquest projecte per l’equip de treball que el
porta a terme han estat:

• Mantenir la progressió en el creixement.
• Fidelització dels clients.
• Concreció de propostes de millora dels espais de venda (ampliació del
local, ampliació dels emprovadors, ...)

• Professionalització creixent dels nostre treballadors.
• Regulació de procediments d’organització de l’equip de treball.
Les expectatives de creixement, amb aquesta nova etapa que tot just
iniciarem al proper any, tant en els àmbits econòmics com socials són
molt esperançadores, i es concretaran en:

“La nostra voluntat és adaptar-nos a les
necessitats de cada una de les persones
que formem el petit grup de la botiga.
S’ha de mirar cap endavant per intentar
millorar en tot moment. La millor
satisfacció es ser útil als altre i el deure
acomplert”

♦ L’ampliació de la superfície de venda, que comportarà oferir major
♦
♦
♦
♦
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qualitat i servei.
La previsió d’augment de volum de vendes.
La utilització de la imatge corporativa de Massimo Dutti.
La ampliació dels treballadors.
La millora de la formació i capacitació dels treballadors de l’equip de
treball.

Centre Especial de Treball

Aquesta secció iniciada l’any 2.003 a partir de la col·laboració amb la
fusteria de l’Ajuntament de Palafolls, s’ha centrat al llarg d’aquest 2.005
en el projecte de Fibracolor.
Aquesta secció està gestionada per un responsable formant Equip amb
un treballador especialitzat en fusteria.

PROJECTE FIBRACOLOR
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Aquest equip de treball ha centrat la seves activitats en:
⇒

la fabricació d’elements de fusta per al us industrial per Fibracolor;
es tracta d’uns bancals de grans dimensions utilitzats pel transport i
magatzematge de grans bobines de tela. Aquesta fabricació inclou la
fabricació d’elements nous així com la recuperació i reparació dels
trencats o inservibles.

⇒

La fabricació de components varis per a diversos usos a la fàbrica.

⇒

La reparació, reforma i fabricació d’elements de fusta en els
equipaments i instal·lacions de la fabrica ja sigui com a complement
a les actuacions de l’equip d’obra com per a tasques independents.

Aquesta complementarietat estava en l’objectiu d’aquest any d’ofereir
als clients serveis i prestacions que contemplin la actuació integral,
cercant el propòsit de la creació de Equips de Treball multiprofessionals
de cara a oferir actuacions que garanteixin un servei global.
De cara a l’any vinent es
pretén
vincular
aquest
equip
de
treball
amb
l’estructura de capacitació i
formació ofertada des del
Servei Prelaboral de la
Fundació,
de
cara
a
especialitzar
a
aquests
treballadors
que
posteriorment vulguin i
puguin
desenvolupar la
seva activitat laboral a la
fusteria de la Fundació.
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Els Serveis
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El Servei Prelaboral de la Fundació Privada el Molí d’en Puigvert inicià en
el 2005 el seu tercer any de funcionament, consolidant-se com un servei
més dins la Fundació.
El 2005 ha estat un període d’anàlisi i canvi tant pel què fa al nivell
intern com extern del Servei Prelaboral que ha afectat a l’estructura del
propi servei però no així al compromís d’un equip per mantenir-se
integrat i ofertar l’adequat servei i atenció que necessiten les persones
usuàries del mateix. El resultat ha estat un major nombre d’insercions
laborals respecte al període anterior del 2004. Així mateix, enguany s’ha
iniciat una campanya de divulgació del servei per tal de donar-lo a
conèixer a un major nombre d’entitats i serveis amb persones
susceptibles de ser ateses pel Servei Prelaboral.
En quan als canvis a nivell intern, degut a les necessitats de la pròpia
Fundació, el servei s’ha vist mancat d’un equip estable des de l’estiu. És
aquesta inestabilitat la que no ha fet possible que es pogués
desenvolupar la prova pilot de Funcionament per Programes que es volia
instaurar a la pròpia Fundació, tenint com a servei pilot el Servei
Prelaboral.

Pel què fa a nivell extern, el 2005 ha estat l’any en què des del
Departament de Benestar i Família s’han iniciat una sèrie de reunions
amb tots els Serveis Prelaborals de Catalunya per a una valoració del
funcionament dels serveis des de la seva implantació fins a l’actualitat i
amb l’objectiu de poder revisar i aprovar el Decret que ha de regular els
Serveis Prelaborals a partir del 2006. El Servei Prelaboral de la Fundació
ha assistit a totes aquestes reunions i ha aportat les esmenes oportunes
per a la consecució del nou text que regularà el funcionament de tots els
Serveis Prelaborals de Catalunya.
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A principis del 2005 s’han posat en funcionament els primers contractes
de formació aprovats en l’anterior període (2004) per part de l’acord
emprès entre Gerència, el Departament de Recursos Humans i el mateix
Servei Prelaboral. Gràcies a la posada en marxa d’aquests contractes, el
nombre d’insercions s’ha vist incrementat i s’ha pogut donar
l’oportunitat de fer contractes a aquelles persones que requerien un
aprenentatge específic en l’àmbit laboral a ocupar.
La capacitació dels usuaris en diferents tasques ens ha portat al 2005 a
elaborar un projecte on quedessin totes integrades i que fos la font de
nous llocs d’ocupació així com l’inici de millora de l’entorn de la finca
que ocupa la Fundació*
La creixent demanda del
Servei Prelaboral per part de
persones amb patologia dual
(malaltia mental associada a
retard mental) i provinents
majoritàriament de la zona de
la
Selva
Marítima
i
concretament de l’Escola
d’Educació Especial Ventijol de
Blanes, ha fet plantejar al
Servei
Prelaboral,
a
l’Ajuntament de Blanes i a la
Fundació la necessitat de
poder cobrir aquesta demanda
realitzant un apropament entre l'Escola i el Servei Prelaboral i elaborar
un projecte que ha estat presentat al Departament de Benestar i
Família.**
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Així doncs, el 2005 ha estat
un any de manteniment del
servei amb les millores
oportunes que s’han pogut
iniciar enguany i que
pretenen anant-lo fent
evolucionar segons les noves
demandes arribades i les
necessitats emergents.

* “Projecte d’adequació i millora de l’entorn del Molí d’en Puigvert per al seu ús públic dins el
municipi de Palafolls”
** “Projecte de creació d’un Servei Prelaboral adreçat a persones amb patologia dual a l’àrea de la
Selva Marítima i la baixa Tordera”
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ACTIVITATS
Les activitats formatives desenvolupades al 2005 s’han realitzat tant a
nivell intern, en el mateix Servei Prelaboral, com a nivell extern, en
l’entorn comunitari. Respecte als 2 anys anteriors s’han mantingut les
activitats base del Servei Prelaboral que són la jardineria i la neteja, tot i
que han patit alguna lleugera modificació per tal de millorar-les i
adaptar-les a les noves necessitats del servei.
Enguany s’ha considerat necessari potenciar les activitats teòriques ja
existents com ara la neteja i crear-ne de noves, com la Teoria de
Jardineria. Ambdós activitats s’han desenvolupat a partir de la creació
de 2 guies teòriques per a l’aprenentatge dels seus continguts per part
dels usuaris. En la guia de la Teoria de la Neteja s’ha comptat amb
l’assessorament de gestor de la secció de neteja del CET com a mestre
de taller. Les dos guies pretenen ser una eina útil i eficaç per a
desenvolupar els continguts teòrics i una eina que sempre podran
utilitzar els usuaris, ja que se’ls presenta en format de paper i amb la
qual poden interactuar (fer anotacions, consultar, realitzar exercicis...).
Aquestes guies, amb les corresponents sessions teòriques en les que es
duen a terme, pretenen dotar als usuaris dels coneixements necessaris
per arribar a desenvolupar la feina de jardineria i de neteja de manera
més completa i adequada.
S’ha promogut que part de les activitats es realitzessin de forma
paral·lela unes amb les altres, per tal de potenciar més alternatives. Els
usuaris s’han adscrit a elles segons el seu programa individual (PIILS).
ACTIVITATS

Pròpies
del SPL

Compartides
amb C. D.

Compartides
amb C.E.T

Jardineria/Horticultura
Neteja
Informàtica
Biblioteca
Manipulats
HH. Socio - Laborals
Teràpia de Grup
Manteniment
Costura/Botiga
Museu
T. Recerca de feina
Ràdio
Assemblea
Musicoteràpia
Piscina
Futbol
Sexualitat
Deixalleria
Tríptic
Habitatge
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Com s’aprecia en el
requadre,
al
2005
s’han
potenciat
les
activitats compartides
amb el Centre de Dia
per tal d’apropar a
usuaris d’aquest servei
al SPL i així com usuaris del SPL amb determinades
necessitats,
poder
beneficiar-se
d’aquelles
activitats
del Centre de Dia. El
resultat ha estat bo i
s’han
incorporat
al
Servei Prelaboral 3
persones
provinents
del Centre de Dia.
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DIAGNOSTICS
El Servei Prelaboral es destaca per la seva heterogeneïtat de diagnòstics
Nº total
persones
29

Grup diagnòstic
Esquizofrènies

Diagnòstic específic
Esquizofrènia
Esquizofrènia Paranoide

6

Esquizof. i trastorn associat

Nº persones
7
19

Esquizofrènia Indiferenciada

2

Trastorn Esquizofrènic crònic

1

E.P. i Trast. Esquizoafectiu

1

E.P. i consum de tòxics

1

E.P. i Trastorn de Personalitat

1

Esquizofrènia i anticossos VIH

1

Esquizofrènia i ideació

1

Esquizofrènia atípica, Estereotipa
i consum de cannabis

1

3

Trastorn de Personalitat

Trastorn de Personalitat

3

3

Trast. Personalitat i Tr.assoc.

Trs. Pers. amb inestabilitat emocional

1

Trs. Pers. no específ. Trs. Esquizoide.
Depressió crònica

1

Trs. Pers. i Transformació persistent de la personalitat

1

2

Trastorn Límit Personalitat

Trastorn Límit de Personalitat

2

1

Retard Mental Lleuger

Retard Mental Lleuger

1

3

Retard Mental Lleuger i tr. assoc.

R.M.LL i Estructura psicòtica de
base

1

R.M.LL i Esquizofrènia

1

R.M.LL i Esquizofrènia Paranoide

1

Psicosis inespecífica

1

5

Altres

Trastorn Delirant

1

Trastorn orgànic cerebral . Trs.
conductual i consum esporàdic
d’alcohol

1

Trastorn Adaptatiu

1

Trastorn Esquizoafectiu

1

1

Trastorn Bipolar

Trastorn Bipolar

1

1

Pendent diagnòstic (en tràmit)

Pendent de diagnòstic (en tràmit)

1
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Com es pot comprovar en aquest requadre, el diagnòstic predominant és
el conjunt de les Esquizofrènies (64,81%), seguit del Trastorn de Personalitat (11,1%). Un percentatge també destacat és el del RMLL (7,4%)
en concordança amb el percentatge ja detectat l’any anterior, 2004.
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INSERCIONS
Al 2005 el nombre de persones usuàries del Servei Prelaboral és de 54.
Tot i la lleugera disminució de persones que acudeixen al servei,
respecte a anys anteriors (l’any 2004 passen pel servei un total de 61
persones), es contempla un augment de les insercions laborals.
El total de persones que han acudit a primeres entrevistes però que no
s’han acabat incorporant al SPL ha estat de 6. Les causes han estat per
falta de motivació per iniciar un procés laboral i per perfil no adequat a
les característiques del SPL. Del resultat de les entrevistes de cada un
d’ells se n’ha fet constància als serveis derivants mitjançant un
document enviat a ells on s’especifica els motius de la no incorporació
d’aquella persona al servei. Aquest document s’elabora com a pas de
millora del funcionament del servei i emmarcat dins el Sistema de
Control de Qualitat de la Fundació.
De les 54 persones que passen pel servei al 2005, 31 van ser donades
d’alta al mateix 2005 i 23 ja acudien al servei l’any anterior, el 2004 (19
des de el 2004 i 4 des de el 2003).
QUADRE RESUM de les INSERCIONS LABORALS
Inserció

Nombre de persones

CET (pròpia Fundació)

16
(+1
provinent
de
l’ordinarìa): 17
3 (una d’elles s’incorpora posteriorment al CET): 2
1

Ordinària
Recorreguts d’Inserció i Suport
TOTAL

20

La situació de les persones que acudeixen al servei durant el 2005,
queda a finals del mateix any de la següent manera:
19 persones continuen al SPL (una provinent del seu pas per
l’empresa ordinària)
20 persones s’insereixen:
s’incorporen al CET 17 persones (una provinent del seu
pas per l’empresa ordinària)
s’incorporen a la empresa ordinària 3 persones (una
d’elles passa a incorporar-se al CET, una altra es
reincorpora al SPL i a l’altra se li realitza un
seguiment individual telefònicament).
s’incorpora als Recorreguts d’inserció i Suport 1 persona
16 persones són baixa del servei; causes:
per iniciativa pròpia (abandó del servei): 7
per no adequació de perfil: 3
per descompensació psicopatològica: 4
per problemes econòmics: 1
pendent de resposta judicial: 1
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QUADRE d’INSERCIONS en el CET de la FUNDACIÓ.
Gènere
home
home
dona

Inserció
CET
CET
CET

Unitat de
treball
neteja
jardineria
jardineria

home

CET

jardineria

home

CET

jardineria

home

CET

jardineria

home

CET

recepció

home

CET

jardineria

home

CET

jardineria

dona

CET

home

CET

dona

CET

Manipulats
agroal.
Manip/
horticultura
neteja

dona
dona
dona
home

CET
CET
CET
CET

neteja
botiga
neteja
neteja

home

CET

neteja

Tipus de contracte
Obra i servei
Obra i servei
Contracte de formació
Contracte de formació
Contracte de formació
Contracte de formació
Contracte de formació
Substitució/
acum.tasques
Contracte de formació
Acum. tasques

Categoria
professional
peó
peó
Aprenent de
jardineria
Aprenent de
jardineria
Aprenent de
jardineria
Aprenent de
jardineria
Aprenent administratiu
peó

Substitució/
c.formació
Contracte de formació
Interinitat
Acum. tasques
Acum. tasques
Contracte de formació
Substitució

Peó/apren.
jardineria
Aprenent de
neteja
peó
peó
peó
Aprenent de
neteja
peó

Aprenent de
jardineria
peó
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TEMPS D’ESTADA / TEMPS DE CAPACITACIÓ
DE LES PERSONES INSERTADES AL CET
Any d’alta al SPL
2003

Promig de temps d’estada
20,75 mesos

2004

11,42 mesos

2005

3,5 mesos
TOTAL

10,82 mesos de
d’estada mitja

temps

En aquesta taula es pot apreciar com es va escurçant el temps de capacitació mig que necessiten els usuaris per incorporar-se al CET. Creiem
important per a aquest fi, la diversitat de formació i especialització ofertada des de el SPL així com l’opció de d’aquelles persones a continuar la
seva formació en un ofici específic a través dels contractes de formació.
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DERIVACIONS
El major nombre de persones venen derivades de la zona del Maresme
Nord (Malgrat i Calella de Mar). Cal destacar que l’esforç d’acostar el
SPL a les persones ateses als Centres de Dia, fa que molts dels seus
usuaris siguin derivats al SPL. S’incorporen 7 persones del Centre de
Dia del Maresme Nord (Palafolls) durant el 2005 i així també 5 del
Centre de Dia de Blanes.
Això mostra el creixent interès pel servei; no només de les persones
residents al Maresme, sinó també els residents a la zona de la Selva
Marítima.
Servei Derivant

Origen del Servei Derivant

Nº pers.

Total Pers.

Hospital de Dia

Hospital de Dia de Malgrat

9

10

Hospital de Dia de Mataró

1

CSM de Calella

9

CSM del Masnou

2

CSM de l’Hospital de Blanes

1

Centre de Salut Mental

Centre de Dia

12

Centre de Dia de Palafolls

7

Centre de Dia de Blanes

5

Serveis Socials de Tordera

1

Serveis Socials de Blanes

1

Unitat d’Hospitalització

CTAM Arenys de Munt

6

6

Llar Residència

Llar Residència de Malgrat

1

1

OTL

OTL de Premià de Mar

9

9

Iniciativa pròpia

Iniciativa pròpia

2

2

Serveis Socials

12
2
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VALORACIÓ OBJECTIUS 2.005
A. OBJECTIUS GENERALS:
♦ Coordinació interna: s’estableixen els espais de coordinació interna i
s’elaboren els registres que especifiquen cada nivell de coordinació.
Queda pendent continuar elaborant les funcions de cada professional
del servei.
♦ Coordinació externa: s’inicien una sèrie de reunions per redefinir
coordinació entre els següents serveis: CET, SPL, RIS.
♦ Grups de capacitació i vinculació: tot i quedar establerts aquests
grups a nivell pràctic, s’estanca el procés d’elaboració dels criteris per
a cada grup, com així també el desenvolupament del Projecte que
preveu el funcionament de més programes a part del de capacitació i
vinculació i establir-ne els criteris. Aquest objectiu es creu bàsic poder
ser assolit i consolidar les bases de millora del funcionament del SPL.
♦ Relació amb altres SPLs: s’han realitzat tres contactes amb tres SPLs
diferents i s’han establert llaços de col·laboració. Els contactes han
estat a través de visites al propi SPL i als altres SPLs.
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♦ Relacions amb el Centre de dia del Maresme Nord: s’han potenciat

les activitats conjuntes per tal d’apropar les activitats Prelaborals i
la motivació pel treball als usuaris del Centre de Dia. S’ha assolit
crear l’hort i dur-lo conjuntament i realització de les jornades de futbol.
♦ Fonts de Derivació: s’ha realitzat el pla de divulgació del SPL a altres recursos i s’ha entregat el material informatiu previst: prospecte del SPL, full de derivació, full explicatiu de característiques i documentació a presentar i forma de realitzar la derivació correctament.
♦ Altres entitats: es realitzen contactes amb nous serveis i s’elabora
un llistat dels mateixos.
♦ Formació continuada de l’equip: es continua seguint el pla de formació de la Fundació.
B. OBJECTIUS ESPECÍFICS amb la PERSONA
♦ PIILs: millora pel què fa a la participació de l’usuari en el seu propi
PIILS. Queda per millorar el sistema de revisió dels programes individuals.
♦ Monitors referents: s’estableix un monitor referent per a cada usuari
i així mateix per a elaborar el PIILS de cadascun d’ells.
♦ Visites del usuaris: s’han iniciat visites a llocs vinculats a activitats
laborals com al Jardí Botànic de Blanes, al Parc del Montseny, a la
Biblioteca de Blanes i al Museu-Arxiu de Calella de Mar. Sempre sortides integrades a la capacitació rebuda des de el SPL.
♦ Formació teòrica: s’introdueixen més activitats teòriques i s’elaboren
3 guies per a dur-la a terme: Guia de jardineria, Guia de neteja i
Guia de costura.
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C. OBJECTIUS ESPECÍFICS d’INSERCIÓ LABORAL.
♦ Contractes de formació: es contracten 9 persones mitjançant contractes de formació en base al conveni aprovat l’any 2004 pel CET,
el Departament de Recursos Humans de la Fundació i el SPL.
♦ Percentatge d’insercions: tot i el menor nombre de persones que es
vinculen al SPL, el percentatge d’insercions és més elevat respecte
al 2004. Aquesta corba ascendent queda reforçada pel fet que la
gran majoria de contractes es mantenen actualment. Al 2004 les
insercions configuren un 26,22% de la mostra i al 2005 un 37,03%.
♦ Departament de Recursos Humans i Fundació: davant les demandes
del CET es presenta un perfil de la persona candidata a ocupar
aquell lloc de treball.
D. OBJECTIUS ESPECÍFICS RELACIONATS AMB LA FAMILIA
♦ Assessorament familiar: es realitza una assemblea familiar. Creiem
que és una àrea que falta desenvolupar i reforçar-la tenint en compte la importància del paper de la família en la inserció de les persones amb problemes de salut mental.
♦ Qüestionari de satisfacció: queda com a objectiu per al pròxim
2006.
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ESTRUCTURACIÓ del SCAPS de El MOLÍ
ÀMBIT de la
INSERCIÓ

Programes
de Seguiment
Terapèutic
Programes de
Seguiment Social

Programes de
Seguiment Familiar

SCAPS
Programes Formatius

ÀMBIT del
MANTENIMENT

ÀMBIT de la
PROMOCIO i MILLORA

VALORACIÓ OBJECTIUS 2.005
Finalització de l’estudi de les diferents categories laborals dins les
diferents Unitats de Treball, tenint en compte:
♦ El grau d’assoliment d’hàbits laborals dels treballadors.
♦ La complexitat de les tasques a realitzar.

Aquest estudi ha permès la observació de l’evolució de les persones i
l’afavoriment de la formació d’aquells aspectes que no el treballador
encara no ha assolit dins del mateix lloc de treball.
S’han realitzat els Programes Individuals d’inserció laboral i social
segons un nou model més operatiu i considerant que la persona ha de
formar part del propi procés rehabilitador.
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Inici de la reorganització dels espais de coordinació i seguiments interns
a partir de la planificació de reunions d’equip periòdiques amb els
responsables i monitors de les unitats de treball les entrevistes de
seguiment individuals i reunions amb els treballadors.
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La preparació dels treballadors per tal d’iniciar un enclavament laboral a
l’inici del 2.006.
La realització de Programes de Formació per els treballadors de nova
contractació.
La integració dels nous
Programes de Formació i els
Criteris de Categoria dins els
Programes individuals dels
treballadors per organitzar i
aplicar un sistema de Formació
Professional i realitzar el
seguiment de l’evolució laboral
dels treballadors per tal d’afavorir
la inserció, manteniment i millora
del lloc de treball.
Amb la col·laboració d’un tècnic en Prevenció de Riscos Laborals s’ha
realitzat l’avaluació de Seguretat i Higiene en el treball dels diferents
llocs de treball que ha permès començar a elaborar fitxes formatives
específiques de cada unitat de treball dirigides als treballadors
i
incorporant-les a les entrevistes d’ acollida inicials.
Inici de la realització d’activitats lúdiques o d’interès pels treballadors
fora de l’horari laboral i dins l’espai del Molí:
♦ Espai de dibuix i creació artística
♦ Grup de microcrèdits amb la col·laboració de la Fundació un Sol

Món de la Caixa de Catalunya.
Recerca de recursos comunitaris: alguns treballadors s’han vinculat al
Programa Alter Arte del Centre de Formació i Prevenció de Mataró i
realitzen exposicions a diferents locals socials i altres han realitzat
sortides organitzades en l’àmbit del Programa Respir.
Reunions de coordinació entre els diferents serveis laborals que estem
ubicats al Molí d’en Puigvert de cara a diferenciar serveis, definir
protocols de derivació i estructurar espais de coordinació i de seguiment
dels usuaris.
Realització d’una Xerrada Informativa dels diferents serveis laborals del
Molí d’en Puigvert dirigida als Serveis Socials de la zona.
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El Servei de Suport a la Inclusió, Manteniment i Promoció Laboral
(SSIMP), desprès de la primera experiència duta a terme des de
novembre del 2.004 al març de 2.005, s’ha consolidat com un Programa
estable dins de l’estructura de Programes i Serveis de la Fundació, per
tal de desenvolupar i consolidar l’acompanyament laboral necessari que
garanteixi la inclusió, el manteniment i la promoció laboral de les
persones amb problemes de salut mental que pertanyen a l’Entitat,
adaptant-se a les seves necessitats i al recursos que els hi ofereix El
Molí, gracies al Programa d’Inseridors del Departament de Trebal.
Aquest programa es sustenta en
el convenciment de que per les
persones amb trastorn de la
salut mental es tant necessari
l’acompanyament, suport i
seguiment en el moment en el
que es produeix l’inserció
laboral, com també en el
moment en el que, per raons
endògenes o exògenes, es
produeixen desajustaments en el
manteniment del lloc de treball,
així com en el processos de
millora i promoció laboral.

DESCRIPCIÓ del SERVEI
Els tres eixos que sustenten el propòsit del programa són:
⇒ Acompanyament al procés d’inserció.

Suport al procés d’adaptació al nou rol de treballador.
Adequació de les expectatives generades a la realitat del lloc de
treball ocupat.
Atenció als factors de risc, indicadors d’alerta i elements de protecció
necessaris per una adequada adaptació en persones amb trastorns de
salut mental.
Recolzament als aprenentatges instrumentals al lloc de treball.
Suport a l’ajustament a la normativa laboral de referència.
Suport als aspectes relacionals no formals del lloc de treball: relació
amb companys, adscripció al grup, presencia i participació en els espais
informals.
⇒ Desajustaments en el manteniment del lloc de treball.

Suport al procés de readaptació al lloc de treball desprès de períodes
d’inactivitat a causa d’ingressos o descompensacions.
Actuacions àgils que permeten el suport directe al treballador des del
moment en el que es detecta la disfunció laboral a partir del signes
d’alerta prèviament definits.
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Suport a la readaptació als canvis i a les modificacions dels diferents
llocs de treball degut a la característica mòbil de les brigades i unitats de
treball de l’empresa, el que fa que, en algunes persones amb malaltia
mental, l’especificitat variable d’algunes activitats es converteixi en un
factor de risc de cara a descompensacions i abandonaments
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⇒ Millora i promoció laboral.

Suport als processos d’aprenentatge operatiu en el lloc de treball
orientat a la millora professional.
Recolzament a les propostes de canvi de categoria dels treballadors,
en els processos d’adquisició d’aptituds, competències i habilitats per a
desenvolupar tasques i funcions de mes complexitat o de major
responsabilitat.
Actuacions encaminades a l’avaluació de les possibilitats de exercir
accions de millora i promoció en els llocs de treball a partir de una
metodologia de perfils.
Adequació de les actuacions formatives i capacitadores a les
necessitats generades per a la millora i la promoció en els llocs de
treball.
Definició, anàlisi i seguiment dels factors de risc inherents als
processos de canvi en les accions de millora i promoció, així com el
disseny de les actuacions preventives derivades.
Els entorns laborals en els que es plasmen aquests tres eixos son:
⇒ L’empresa

Molí
d’en
Puigvert,
registrada com a Centre Especial de
Treball, pertanyent a la Fundació, les
persones que participen en aquestes
accions provenen dels actuals Servei
Prelaboral (eix 1) i CET (eixos 2 i 3)
de la Fundació.

⇒ Inserció en empreses en context de

treball
directa

ordinari

per

contractació

⇒ Inserció en empreses en context de

treball ordinadi en regim de treball
amb suport.
Les persones que participen en aquestes accions provenen de l’actual
estructura del Centre Especial de Treball de la
Fundació.
Desprès de l’execució del Programa anterior del 2.004, el Projecte de
Suport a l’inserció i Acompanyament laboral, per aquest 2.005, queda
estructurat com un Programa, amb objectius i funcions específics, dintre
de l’estructura organitzativa de la Fundació.
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PROJECTE MASSIMO DUTTI
Arrel de la signatura del nou contracte de franquícia amb la marca
Massimo Dutti, es procedirà a la reforma i ampliació del actual espai
ocupat per la botiga Fora de Sèrie al local annexe, fet que permetrà:

La contractació de
nous treballadors.
Doblar la superfície
de venda.
Diferenciar espais de
venda: roba d’home,
de dona i de nen.

A més a més duplicar la capacitat d’emprovadors, diversificar i ampliar
la gama de productes de la marca (complements, sabates, roba de nen,
etc, ... ) i l’utilització de l’imatge corporativa de la marca.
Amb la consecució d’aquestes fites obtindrem una millor atenció i servei
al client, la consolidació de la relació amb la marca, augment del volum
de vendes i per tant del percentatge de contribució als ingressos propis
de la Fundació, augment del nombre de treballadors de la botiga i la
millora la seva capacitació i sobretot:
Validar un model d’activitat laboral, eficaç i eficient, per a
la inclusió laboral un determinat sector de persones amb
trastorn de salut mental sever.
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PROJECTE

MOLTACTE

La implementació d’aquest projecte, que des d’un inici va comptar, per
la seva implantació i viabilitat, amb el suport de la Fundació Un Sol
Mon de la Caixa Catalunya, neix a iniciativa de tres Entitats del sector
de l’economia social,

• Fundació El Molí d’en Puigvert (MOL) de Palafolls, que implementa
projectes econòmics i socials amb persones amb trastorns de salut
mental.
• Taller Àuria Cooperativa (TAC) de Igualada, que viabilitza projectes
d’economia social amb persones amb discapacitat intel·lectual.
• Cooperativa Teixidors (TE) de Terrassa, que es dedica a la
producció i comercialització de teixits artesanals amb persones amb
discapacitat intel·lectual,
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Aquestes tres Entitats han formalitzat una Cooperativa de 2on grau,
registrada amb el nom de MOLTACTE amb la voluntat i el propòsit de

comercialitzar productes i serveis provinents d’entitats d’aquests àmbits
i posar en marxa projectes d’economia social.

PROJECTE MOLTACTE Outlet Teixidors
La concreció d’aquesta primera iniciativa serà la inauguració, prevista
pel 1r trimestre del 2.006, d’una botiga de venda de productes tèxtils
artesanals d’outlet de la Cooperativa Teixidors, al carrer Major de
Palafolls.
Aquest fet vincularà un nou
equip de treball a la secció
tèxtil de El Moli, composat
per 2 treballadors i 1 monitor
responsable de la botiga, sota
la l’organització i supervisió
de la persona responsable de
la gestió de la secció tèxtil,
possibilitant el creixement,
tant en el àmbit econòmic
com en el social.
Aquest projecte es el primer d’un seguit d’iniciatives que es pretén
posar en marxa aprofitant l’empenta de la primera experiència amb
Massimo Dutti, tot seguint el model implementat.
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PROJECTE MOLTACTE Outlet
En una segona fase el Grup Cooperatiu

MOLTACTE

té previst

ampliar la botiga d’outlet Teixidors al carrer Major de Palafolls, per tal
de comercialitzar productes d’outlet de Tapisseries Gancedo dedicat a la
fabricació, comercialització i venda de teles per cortines i tapisseries,
moquetes i papers pintats.
Aquesta marca, que ja disposa de diverses botigues per tota Espanya i
una d’outlet a Leganes (Madrid), ha mostrat la seva voluntat per signar
un conveni de col·laboració amb el grup cooperatiu.
En una primera fase, a banda de
comercialitzar
els
seus
productes, generar llocs de
treball per a persones amb
trastorns de salut mental severs
de la Fundació El Molí d’en
Puigvert. En una fase posterior,
existís la possibilitat de generar
una nova activitat laboral
consistent
en la confecció i col·locació de
cortines i tapisseries, de cara a
oferir un servei integral als
clients usuaris de la botiga, tot
això permet generar noves
oportunitats laborals.

PROJECTE PRODUCCIÓ AGROALIMENTARIA
Malgrat que l’experiència acumulada en relació a la producció agrícola
en El Molí d’en Puigvert no ha donat els fruits desitjats, des de la
Fundació es continua cercant formules que permetin: aprofitar la
superfície cultivable en la que està situada, contextualitzar una part de
l’activitat de l’empresa en l’entorn socioeconòmic de referència i crear
llocs de treball estables per a persones amb trastorns de salut mental.
En aquesta línia l’any vinent s’iniciarà un projecte pilot amb el Sr. Josep
Carrión, productor agrícola del Maresme, tradicionalment compromès
amb la Fundació, a la que subministra de manera regular, continuada i
estable, productes agrícoles per a la seva manipulació, neteja i
envasament. Aquest projecte consistirà en la plantació i sembra de dues
quarteres de pastanaga per a la seva posterior manipulació, neteja i
envasat. L’acord preveu utilitzar la formula del conveni per tal de
minimitzar al màxim els riscos derivats de la producció i comercialització
dels productes agrícoles i, d’aquesta manera, garantir l’estabilitat en la
contractació dels treballadors adjudicats al projecte.
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PROJECTE d’ENCLAVAMENTS LABORALS
Arrel de la publicació del REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrer, pel
qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de
l’ocupació de les persones amb discapacitat (BOE nº 45, de 21 de febrer
de 2004) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, i que, entre altres
avantatges, permet als treballadors amb discapacitat d’un centro
especial de treball desenvolupar la seva activitat laboral en una empresa
del mercat ordinari de treball completant la seva experiència
professional mitjançant el desenvolupament de les feines, tasques i
funcions que es realitzen en l’empresa, facilitant la possibilitat d’accés al
mercat ordinari de treball.
Per tal d’aprofitar aquesta oportunitat, des de El Molí d’en Puigvert s’han
presentat per al 2.006 dues propostes a l’empara de l’esmentat decret.
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Un enclavament laboral de 1 monitor referent i 3 treballadors a l’empresa
cooperativa CONCA de la TORDERA, dedicada a la manipulació, neteja,
envasat, comercialització i distribució de productes agrícoles.
Un enclavament laboral de 1 monitor referent i 3 treballadors a l’empresa
VIVERS del TORDERA, dedicada a la producció, comercialització i distribució
de productes de plata i flor.
Un enclavament de 1 monitor referent i, al menys 5 treballadors, a
l’empresa Massimo Dutti, en les seves instal·lacions de Tordera.
Un enclavament laboral de 1 monitor i 5 treballadors a l’Area de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona.
Un enclavament laboral de 1 monitor i 4 treballadors a l’Associació de
Defensa Forestal del Maresme.

D’aquestes
5
propostes,
ja
s’ha
concretat la primera amb CONCA de la
TORDERA amb la signatura d’un primer
contracte de 3 mesos, ampliables en
funció d’un resultat satisfactori per amb
dues parts, que s’iniciarà el proper 10 de
gener i contempla, com a servei objecte
del contracte, la selecció, classificació,
manipulació, envasat i etiquetat de
productes hortícoles, i estarà format
per 1 monitor i tres treballadors, i
constarà de les següents activitats:

•
•
•
•
•
•
•

Provisió i selecció dels productes hortícoles segons comandes.
Neteja i acondicionament dels productes seleccionats
Col·locació de productes segons comandes.
Envasat segons tipus de caixes i quantitats.
Envasat segons presentació (manats, Flow-pack, encelofanat).
Etiquetat segons producte i client.
Emmagatzematge i mobilitat dels productes seleccionats i envasats.
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PROJECTE ROCALBA
En relació a l’empresa ROCALBA, i a la valoració del funcionament del
primer conveni signat, l’any 2.006 preveu la possibilitat de ampliació de:

• la superfície disponible per assajos i experimentació agrícoles.
• La dedicació d’hores i de treballadors adjudicats a l’equip de treball.
• Les instal·lacions agrícoles disponibles al Molí per a us de ROCALBA.
Aquesta proposta va en la línea de consolidació d’un model de relació
amb les activitats agrícoles basat en la prestació de serveis a traves de
convenis de col·laboració.

PROJECTE PORTS de la GENERALITAT
Donada la excel·lent trajectòria en la relació i col·laboració d’ambdues
empreses, per aquest 2.006 estan previstes 3 propostes:

• Consolidar

el contracte de Reforç de Tasques Auxiliars de
Guardamolls al Port de Blanes i la seva reconversió en Conveni de
Col·laboració.

• Continuar amb el contracte de Reforç de peonatge de Neteja al Port
d’Arenys de Mar.

• Accedir, a traves de la formula del Conveni, a la gestió de activitats
concretes en l’àmbit de la intervenció en els Ports de Catalunya
(neteja, manteniments, jardineria, etc, ...)

Aquesta proposta preveu
poder accedir, a traves de
les relacions en xarxa amb
altres Entitats i Agrupacions
dedicades a la inclusió
laboral de persones amb
trastorn mental, a qualsevol
Port arreu de Catalunya
gestionats des de Ports de
la Generalitat.
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PROJECTE SUPROMLAB
El projecte de “Suport
a la Promoció
Laboral en Salut
Mental” (SUPROMLAB Salut Mental), s’emmarca com a complement i
projecció dels diversos programes i serveis que la Fundació El Molí d’en
Puigvert té en marxa actualment i persegueix oferir un suport específic i
individualitzat l’accés i el manteniment de llocs de treball en entorns
laborals per a persones amb trastorns de salut mental severs.
Aquest projecte es sustenta en la presumpció de que, sobre tot en
persones amb trastorns mentals severs, el mercat ordinari de treball no
es el punt d’arribada que dona sentit al procés, sinó una de les
possibilitats per assolir la seva inclusió i manteniment laboral, a la que
tendirem sempre que hi hagi la conjunció d’oportunitat (variable
externa) i conveniència (variable interna).
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Des del Molí d’en Puigvert conceptualitzem un únic mercat de treball, en
el que el suport adquireix valor en si mateix i no en funció a la seva
orientació a un àmbit de treball determinat.
El projecte SUPROMLAB facilitarà la incorporació a qualsevol tipus
d’empreses, incloses les del mercat ordinari de treball, de persones amb
trastorn de salut mental severs mitjançant un sistema de serveis i
suports, a llarg termini, d’acompanyament i capacitació en el lloc de
treball, dirigits tant al treballador com al empresari, per tal de garantir
la mútua satisfacció.
Els suports a oferir des del projecte estaran subjectes, per una banda, a
variables de freqüència, durabilitat i intensitat i, per un altre, a dos
tipologies, presencial i a distancia.
En funció de les necessitats de cada persona i dels programes als que
estigui adscrits, la intensitat dels suports variarà,

•
•
•
•
•

Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

de
de
de
de
de

Vinculació ..............
Capacitació ............
Inclusió .................
Manteniment ..........
Promoció i Millora ....

suports
suports
suports
suports
suports

generalitzats.
extensos.
limitats.
limitats
intermitents.

Entenem que en el nostre cas aquest model s’aplica sobre la premissa
d’un continuum en la rehabilitació laboral, que es pot iniciar en el
moment en que la persona es vincula a qualsevol servei, programa o
activitat laboral de la Fundació i per tant la seva execució es transversal
a qualsevol d’ells i no exclusiva, única o directament, a la inclusió en els
entorns ordinaris.
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D’aquesta manera la incorporació i l’actuació amb la persona es pot dur
a terme tant si es produeix la seva incorporació directament a la
plantilla de la empresa del mercat ordinari o a qualsevol del programes
o serveis de la Fundació o a activitats laborals en la modalitat de
prestació de serveis del Centre Especial de Treball, com podrien ser
l’enclavament laboral o prestacions de serveis en entorns comunitaris
contextualitzats. Es tracta d’un model que contempla un conjunt ampli
d’oportunitats possibles de accés al mercat laboral, incloent la
possibilitat de reversió en els mateixos, si així fos necessari per la
persona.
Tenint en compte les característiques de les persones amb trastorns de
salut mental i les seves necessitats i suports específics per tal d’assolir i
mantenir un lloc de treball, el projecte SUPROMLAB contempla la
creació d’un Equip
Gestor
del
Suport, que intervindria
transversalment dins de l’Organització, i que estarà composat per

•
•
•
•

1
1
1
1

psiquiatra ( 20 hores setmanals ).
Terapeuta Ocupacional ( 40 hores setmanals ).
Preparador Laboral ( 40 hores setmanals ).
Gestor/supervisor de Qualitat ( 16 hores setmanals ).

Els objectius que es planteja aquest projecte són:

• Garantir el suport previ, in situ i posterior a la inclusió laboral així
com pel manteniment del lloc de treball.

• Oferir un context demostratiu de la capacitat productiva i laboral de
les persones amb trastorns de salut mental severs.

• Sensibilitzar a les empreses, tant publiques o privades, del mercat
ordinari de treball de la capacitat productiva i laboral del col·lectiu.

• Afavorir el trànsit de treballadors des del Centre Especial de Treball a
llocs de treball en entorns del mercat ordinari de treball.

• Avaluar els procediments utilitzats i la qualitat dels suport prestats.
• Dotar-se d’indicadors de mesura que permetin identificar i avaluar els
factors de canvi i evolució en les persones.

• Servir com a experiència pilot per aquest col·lectiu de treballadors.
• Afavorir la col·laboració en xarxa i l’optimització dels recursos, tant

tècnics i materials com humans, emprats, tant en aquest projecte
com en d’altres de similars.

• Sensibilitzar als entorns comunitaris i a la població en general per
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Departament de Serveis

Malgrat l’aplicació del projecte afectarà indirectament al voltant de 100
persones amb trastorns de salut mental vinculades als Programes,
Serveis o Activitats Laborals de la Fundació ( 46 contractats als Centre
Especial de Treball i aproximadament 60 itinerants a les 30 places del
Servei Prelaboral ), la capacitat màxima d’ocupació operativa en el
projecte, es dir els beneficiaris directes, serà de:

•
•
•

10 places en programes de suport generalitzat i/o extens.
5 places en programes de suport limitat.
5 places en programes de suport intermitent.

Aquest Equip Gestor dels Suports, es vincularà amb la resta de serveis i
programes de la Fundació a traves d’una dependència funcional del
Departament d’Atenció a Persones ( Recursos Humans ) des del següent
marc funcional:
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Marc Funcional: Equip de Gestió del Suport.
ESQUEMA de GESTIÓ
SPL
SPL
VINCULACIÓ

CAPACITACIÓ

SCAPS//SSIMP
SSIMP
SCAPS
INCLUSIÓ

MANTENIMIENT

PROMOCIÓN

Programade
deSuport
SuportTerapéutic
Terapéutic(PSIQUIATRA)
(PSIQUIATRA)
Programa
Programade
deTreball
Treballamb
ambSuport
Suport(PREPARADOR
(PREPARADORLABORAL)
LABORAL)
Programa
Programade
deSuport
SuportDirecte
Directe (TERAPEUTA
(TERAPEUTAOCUPACIONAL)
OCUPACIONAL)
Programa
Programad’Avaluació
d’Avaluació(GESTOR
(GESTORQUALITAT
QUALITATSERVEIS
SERVEISi iPROGRAMES)
PROGRAMES)
Programa
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Els resultats esperats respecte a la implementació del projecte al
2.006 son:
Ø Posada en funcionament de l’Equip Gestor de Suports.
Ø Millora de la inclusió i el manteniment del lloc de treball laboral de les
persones amb trastorns de salut mental severs vinculades al Molí d’en
Puigvert, en qualsevol dels entorns laborals en els que es trobin.
Ø Millora dels coneixements i de la practica en matèria d’inclusió laboral
d’aquest col·lectiu.
Ø Transferir aquests coneixement a altres Entitats i organitzacions.
Ø Participació activa de l’Equip de Gestió del Suport en la Xarxa
d’Entitats a les que es vincula el Projecte.
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AMPLIACIÓ SERVEI PRELABORAL
Des dels inicis del funcionament, el Servei Prelaboral del Molí d’en
Puigvert ha atès diferents patologies dins la categoria de Trastorns
Mentals Severs i ha detectat la creixent demanda d’aquest servei des de
els CSMIJs (Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil) de les dos zones de
influència, Maresme i Selva, així com des dels CEE (Centres d’Educació,
Especial) Ventijol a Blanes i Horitzó a Pineda de Mar, per tal d’atendre a
persones diagnosticades de patologia dual (retard mental i trastorns de
salut mental) i en edats compreses entre els 16 i 18 anys.
A partir de la relació amb aquestes escoles d’educació especial i aquests
Centres de Salut Mental, es van començar a assumir derivacions al
Servei Prelaboral que eren descartades des d’altres recursos de la xarxa
d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.
Aquest fet, i la demanda explicita de l’alcalde de la població de Blanes,
va iniciar una sèrie de contactes, a part dels ja existents, amb tots els
agents (Serveis Socials, ABSs, CSMs, ...) de la comarca de la Selva
(Girona) implicats en l’atenció a persones amb trastorns de salut
mental, identificant-se dos segments de població amb necessitats
especifiques de capacitació i posterior contractació: un segment vinculat
a la demanda inicial de persones amb patologia dual i un altre específic
de persones amb trastorns de salut mental no atesos en cap servei.
En aquest punt, la Fundació mostra la seva voluntat i compromís d’oferir
atenció a aquest col·lectius de persones, tot cercant altres
compromisos:

• Disponibilitat de l’ICASS a l’ampliació de places pel Servei Prelaboral
pels anys 2.007 i 2.008.

• Compromís dels tots i cadascun dels Consistoris de l’àrea territorial a

on es situa la demanda per tal de que generin o contribueixin a que
es generin, les oportunitats laborals necessàries que facilitin la
coherència del procés inicial de capacitació.

• Compromís d’algun dels Consistoris per facilitar els equipaments

necessaris per ubicar l’ampliació del Servei Prelaboral, tot tenint en
compte la enorme dificultat pel tema del transport per les persones
que, des de la comarca de La Selva, es volguessin traslladar als
equipaments del Servei Prelaboral de la Fundació a El Molí d’en
Puigvert a Palafolls (Maresme).

Aquest 2.006 es planificarà el Projecte d’ampliació del Servei Prelaboral
en funció de la confluència dels esmentats compromisos.
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General

REDEFINICIÓ ESTRATEGICA de la FUNDACIÓ
Potser el projecte de més transcendència en aquest moment a la
Fundació, es el que fa referència a la reformulació i clarificació dels seus
trets d’identitat i de la seva estratègia.
Per aquest motiu, durant aquest 2.006, i tutelats per TEA-Cegos, es
definiran la MISSIÓ, l’ESTRATEGIA i el MODEL CULTURAL de
l’Organització.
Aquest projecte impulsat des de la Gerència de la Fundació es planteja
des d’una metodologia participativa de tots i cadascun dels membres de
l’Organització i haurà de comptar, finalment, amb el vist-i-plau del
Patronat de la mateixa.
El ràpid creixement de la Fundació en aquests 4 anys, tant en projectes
com en nombre de persones amb trastorns de salut mental atesos i
contractats, justifica una reflexió de quina es l’orientació estratègica del
Projecte i quines eines es precisen per dur-lo a terme.
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♦ La definició de la Missió orientarà els objectius estratègics i els del Pla

Director anual a la consecució del propòsit que es determini als fins
de la Fundació.

♦ La estratègia, a 3—5 anys, marcarà les línies a seguir en 4 àrees:

•
•
•
•

Financera.
Clients.
Provessos
Persones.

♦ El model cultural ens donarà les eines adequades per a gestionar de

manera adequada l’estratègia decidida
determinat a la missió de la Fundació.

en

funció

del

propòsit

MISSIÓ
E
S
T
R
A
T
È
G
I
A

Financera
Clients

MODEL
CULTURAL

Procesos
Persones
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La progressió en la contractació des dels inicis del Centre Especial de
Treball queda reflectida en la següent gràfica:
50
40
30

Treballadors
Monitors

20
10
0
2 00 2

2 00 3

2 00 4

20 0 5

La distribució percentual per seccions queda reflectida en la gràfica
següent:
Textil
15,63%

Altres
3,13%
Jardineria
40,63%

Neteja
17,19%

Obra
20,31%

Fusteria
3,13%

La distribució segons gènere e les persones contractades al conjunt de
seccions del Centre especial de Treball, queda reflectida en la següent
gràfica:

Dones
20,31%

Homes
79,69%
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Aprofundir i
consolidar les
actuacions en
matèria de
seguretat en el
treball

Aprofundir i
consolidar les
actuacions en
matèria de
formació

Elaborar pautes
de comunicació
interna

OBJECTIUS
2.005

Establir una política
retributiva que pugui
satisfer les demandes
dels treballadors
sense posar en perill
l’estabilitat
económico-financera
de l’organització.

Aprofundir en la
descripció dels
llocs de treball
de la
organització
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Assumir la
coordinació i
supervisió de les
actuacions del
SCAPS.

Establir protocols
d’actuació pel que fa
al procés d’acollida,
tant dels usuaris com
dels professionals

VALORACIO OBJECTIUS 2.005
Entre els aspectes, cal mencionar, la tasca aportada pel departament
l’objectiu global de l’Entitat de certificació de qualitat. RR.HH ha fet
èmfasi en la descripció de llocs de treball i confecció de l’organigrama de
l’Entitat i en l’elaboració del procés de formació amb la inclusió d’un pla
de formació pels anys 2005-2006.
També s’ha avançat en la consolidació de l’equip d’SCAPS i els seus
procediments de treball incloent l’activitat de la figura de l’inseridor i
cohesionant l’equip professional.
S’ha consolidat el sistema de classificació professional del personal atès.
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S’ha enriquit la gestió de la seguretat laboral amb nous procediments i
l’establiment d’accions formatives i informatives així com la disposició
d’equips de protecció individual al començament de l’activitat laboral
dels nous treballadors.
Amb tot destacar que el més rellevant ha estat la integració del
Departament dintre de la gestió general de l’organització, en el seu dia a
dia, col·laborant en les necessitats i problemes quotidians i aportant
solucions als diferents problemes plantejats en les diferents seccions de
l’Entitat. Ha estat l’any de la consolidació del departament dintre de
l’estructura.

OBJECTIUS 2.006
Els Objectius de cara a l’any 2006 del departament de RRHH els podem
agrupar en els diferents apartats que tot seguit detallarem.
EL departament pretén poder assumir la gestió de les nòmines,
contractacions, per tal de fer-ho reorganitzarem l’arxiu de personal
controlant l’absentisme i la gestió del SMI tenint com a final la
contractació indefinida de vint llocs de treball.
Des del departament donem molta importància per realitzar un bon pla
d’acollida dels nous empleats de manera que des d’un bon
començament es trobin amb un ambient que faciliti la seva integració.

“Un dels aspectes importants
per tenir èxit en l’assoliment
d’un projecte professional és
encertar amb l’establiment del
moment òptim i oportú per
portar-lo a terme.”

Peça clau de tota empresa que vulgui tenir una projecció és l’execució
d’un correcte pla de formació. Aquests pla de formació ha de ser
específic i adaptat a les característiques especials de les persones que
treballen en aquesta Fundació.
Dintre d’aquest tema clau de la Formació ha de tenir un apartat especial
la Seguretat i higiene en el treball de manera que podem tenir una
correcta prevenció a nivell de riscos laborals que amb el personal que
tenim a la Fundació hem de tenir una especial vigilància.
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Departament de Recursos Humans

Dintre dels nostres objectius de millorar la qualitat de vida dels treballadors ens hem plantejat la instauració d’un sistema de retribució, promoció i desenvolupament professional que sigui adient tant a nivell
d’estabilitat financera a nivell de la Fundació com a nivell dels propis treballadors per un correcte desenvolupament.
La comunicació ha de ser un dels mitjans que ens permeti arribar a totes les persones de la Fundació a l’hora de transmetre els valors que volem que siguin els identificadors de la nostra tasca. Aquesta comunicació
ha de permetre que totes les iniciatives, pensaments, innovacions, etc..
dels treballadors tinguin canals adequats perquè puguin ser coneguts
per tot els personal de la Fundació.
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A nivell del departament de serveis que tenim (Prelaboral, Scaps, Inseridor) ens proposem alguns objectius de cara a l’any 2006. Aquesta llista
en són alguns:

+
+
+
+
+
+
+
+

Fer pla de formació pels usuaris
Protocol·litzar acollida dels treballadors
Avançar en la gestió de riscos laborals
Manteniment dels programes individuals
Manteniment del programa d’inseridor
Manteniment programes de formació en els contractes de formació
Control de tabaquisme.
Aprofundir en el sistema de categories.
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Un altre any ha arribat el moment de fer balanç. A nivell econòmic
també ens toca mirar el que hem fet durant tot l’any 2005 i donar les
dades econòmiques més importants. Hem de valorar des de la Fundació
com a molt positiva la introducció del pressupost per a la gestió diària.
Aquesta eina ens permet portar un control molt més exhaustiu dels
moviments que ha tingut la Fundació. També volem destacar l’indicador
ECSO que ens permet veure la evolució del negoci de manera continua.
A nivell financer hem definit l’organització de la Fundació per fer-la més
entenedora. Hem dividit la Fundació en dos grans departaments:
Centre Especial de Treball (CET) i Serveis.
Dintre del Centre Especial de Treball tenim les diferents seccions que la
integren: Jardineria, Neteja, Obra i Construcció, Fusteria i Tèxtil.
Hem integrat la secció de Manipulats d’horta dintre de Jardineria.
Hem detallat fins ara el departament de Centre Especial de Treball ara
toca detallar el departament de Serveis. Aquest departament només
està integrat per tres seccions: SERVEI PRELABORAL SCAPS i
Inseridor (SSIMP).
Un cop explicada la divisió de la Fundació hem de donar una primera
visió del repartiment dels ingressos que hem tingut dintre del
departament del Centre Especial de Treball1:

Obra
15%

Neteja
9%
Jardineria
33%

Fusteria
1%

Textil
42%

1. No incloent els ingressos del departament de Serveis ja que es tracten d’activitats totalment
subvencionats.
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Les despeses de la Fundació les poden resumir en aquesta gràfica
que indica el percentatge sobre el total. Aquesta dada pertany a tots
els departaments de la Fundació.

Altres
despeses
15%

Amortizacions
3%
Consums
28%

C
O
M
P
T
E
S
A
N
U
A
L
S

Personal
54%

La rendibilitat econòmica s’ha situat en un 12% però aquesta dada ha
estat condicionada pel canvi de criteri de la comptabilització d’una de les
subvencions que hem rebut.
En realitat la rendibilitat la hem de
situar al voltant d’un 8% que és una
xifra més adient. La introducció de
l’indicador ECSO ens ha permès poder
veure l’evolució de l’acció social de la
Fundació. La nostra previsió per avaluar
l’acció social es van situar en un valor
del 5,9% i al final hem obtingut un valor
del 6,7%.
A l’hora de calcular l’index ECSO
final i comparant-lo amb la previsió
ens situem a prop 7,35% (aquest
índex no té en compte l’efecte de
canvi de comptabilització d’una de
les subvencions) per sota de la
nostra previsió inicial que era d’un
10,5%. Aquest valor per sota de les
previsions ha tingut diverses causes,
una errada en les previsions
d’ingressos a la producció agrícola
que ens està portant a qüestionar
viabilitat del projecte, una aturada en el creixement dels ingressos de la
botiga durant la segona part de l’any.
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La gràfica següent indica la comparació entre la rendibilitat econòmica i
l’acció social que ha realitzat durant tot l’any el Centre Especial de Treball:

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

Econòmica
Social

0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%

Dintre dels comptes anuals de la Fundació donarem un resum de l’actiu
i el passiu:
ACTIU
31/12/2005

31/12/2004

574.993,41

476.637,45

Despeses d’establiment

140,29

248,32

Immobilitzat immaterial

29.641,69

30.670,87

Immobilitzat material

463.443,22

445.171,09

Immobilitzat financer

547,17

547,17

782.886,66

603.065,57

19.780,65

21.680,36

Deutors

373.323,59

441.708,56

Tresoreria

384.910,58

138.308,54

4.871,84

4.072,55

1.357.820,07

1.080.604,52

Actiu fix
Immobilitzat

Actiu circulant
Existències

Ajustaments periodificació

TOTAL
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PASSIU
31/12/2005

31/12/2004

527.330,49

345.508,86

Fons Social

123.496,34

123.496,34

Reserves

221.433,00

134.861,80

Pèrdues i guanys

175.375,30

87.472,10

636.091,44

388.431,26

Creditors llarg termini

0,00

145.753,43

Creditors curt termini

201.423,99

200.588,99

111.516,51

126.061,03

77.999,18

68.237,31

7.093,54

6.290,47

Fons Propis

Ingressos a distribuir en diversos
exercicis

Creditors
Altres deutes comercials
Ajustaments periodificació

TOTAL
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1.357.820,07 1.080.604,52

Després de veure l’actiu i el passiu continuem amb els ingressos i les
despeses:
INGRESSOS
31/12/2005

31/12/2004

Import de la xifra de negocis

1.034.689,49

863.799,69

Altres ingressos d’explotació

427.379,34

301427,62

-245,08

-3.655,58

1.484.276,96

1.161.571,73

Ingressos financers

TOTAL
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DESPESES
31/12/2005

31/12/2004

Consums d’explotació

365.146,10

319.395,87

Despeses de personal

706.109,20

576.894,12

36.826,62

27.126,45

194.871,25

150.682,59

Dotacions a amortització
Altres despeses d’explotació

TOTAL

1.308.901,66 1.074.099,03

Algunes dades més rellevants de l’any 2005:
♦ Retorn del crèdit que amb l’Institut Català de Finances teniem per tal

de realitzar nau on tenim la fusteria, la màquina per la
porro.

neteja del

♦ Concedida nova subvenció per la creació de 20 llocs de treball tot

ampliant la botiga i creant un nou magatzem regulador per les noves
botigues i l’ampliació de Fora de Sèrie. Previsió d’obertura durant el
més de febrer de 2006.
♦ Cerca i estudi d’indicadors financers que estiguin relacionats amb el

nou pla estratègic de la Fundació per a 3-5 anys en la seva
redefinició de projecte.

Continuem amb la nostra intenció de donar
una estabilitat financera que permeti donar
estabilitat al conjunt de la Fundació i ens permeti realitzar de la millor manera possible la
nostra missió: “donar llocs de treball estable a
persones amb trastorns de salut mental”
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Dades econòmiques

Els objectius que ens marquem per a l’any 2006:
♦ Arribar a la xifra del milió i set-cents mil euros de facturació.
♦ Acabar d’implementar l’indicador de gestió ECSO per tal de veure

l’evolució en dos anys i el seu funcionament per tal d’acabar
d’utilitzar-lo com a eina de gestió.
♦ Reforçar el compromís amb la transparència per tal de poder donar

una informació a la societat de la nostra acció social
♦ Reforçar la delegació de certes parts de la gestió administrativa des

del departament financer.
♦ Acabar de definir un sistema de retribució per objectius
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♦ Estudiar el finançament de la nova nau que albergarà un magatzem

regulador per les botigues així com una part d’oficines per donar
cabuda al personal de la Fundació.
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