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Missió

Valors

Som una organització sense 
ànim de lucre i amb vocació 
de creixement que impulsa, 
crea i gestiona projectes 
socials i empresarials de 
caràcter innovador. El nostre 
objectiu es generar salut i 
qualitat de vida mitjançant la 
c a p a c i t a c i ó  i  p o s t e r i o r 
contractació de persones 
amb tastorn mental facilitant 
a l’hora la seva integració 
social

Orientació a la persona
Promoció de la salut
Igualtat
Treball en equip
Innovació Social
Eficiència

Al servei
de les
persones

La nostra fita

Presentar a les persones afectades per una malaltia 
mental com persones actives i productives, que aporten 
i generen riquesa per a si mateixes i per la comunitat

Que fem:

Intervenim en el procés de recuperació de la persona 
mitjançant la realització coordinada d’accions 
d’orientació professional i capacitació per a l’ocupació.

Les activitats es reaitzen en entorns laborals normalit-
zats i incorporen el seguiment i l’acompanyament de 
professionals experts que faciliten l’adquisició dels 
coneixements professionals requerits pel mercat de 
treball

L’itinerari professional s’inicia amb la vessant 
formativa del servei prelaboral i avança progressiva-
ment amb els aprenentatges adquirits per la persona 
fins la seva incorporació a la feina, bé en l’entorn 
protegit del centre especial de treball, bé en l’entorn 
normalitzat de l’e a.mpresa ordinàri

Com ho fem:

Des del departament de Recursos Humans i de forma 
conjunta amb l’àrea social es planifica l’atenció als 
treballadors de la Fundació a través del programa 
individual de rehabilitació. Aquest programa, que 
està conformat per un conjunt d’objectius de millora i 
manteniment d’habilitats personals i competències 
professionals, s’elabora conjuntament entre els 
professionals de l’entitat i els usuaris del servei.



OBJECTIU
Preparar a les persones amb trastorns 
mentals severs per a aconseguir la 
seva inserció laboral bé a l’empresa 
ordinària, bé al Centre Especial de 
Treball. La relació entre l’entitat i les 
persones ateses es estrictament 
assistencial i per tant no laboral

OBJECTIU
Promoure l’autonomia i la qualitat de 
vida de les persones amb trastorns de 
salut mental, afavorint la seva inserció 
dins del món laboral, proporcionant un 
treball significatiu en un entorn protegit 
i amb un suport adequat. Es un recurs 
on la persona pot posar en pràctica els 
coneixements adquirits durant la fase 
de preparació.

L’activitat s’estructura en base a la 
realització d’un servei professional per 
part  del  t rebal lador en procés 
d’inserció. La relació es laboral i pert 
tant retribuïda. El règim especial 
s’ajusta a la relació laboral convencio-
nal.

Activitats
Ÿ Restauració i recuparació de 

mobles
Ÿ Neteja i manteniment
Ÿ Jardineria
Ÿ Producció agrària
Ÿ Administració i oficines
Ÿ Taller de costura
Ÿ Hosteleria
Ÿ Habilitats lingüístiques i 

comunicació
Ÿ Orientació professional i recerca 

de feina
Ÿ Seguretat laboral
Ÿ Promoció de la salut
Ÿ Informàtica

Activitats
El recurs disposa de les seccions 
professionals següents:

Ÿ Jardineria
Ÿ Obra i manteniment, pintura, 

instal·lació de paviments.
Ÿ Horta ecològica
Ÿ Neteja Industrial
Ÿ Restauració de mobles
Ÿ Gestió d’establiments comercials 

(outlet textil)
Ÿ Recuperació d’excedents tèxtils

Equip professional
Psicòleg/a
Treballador/a social
Mestre de taller
Monitor/a

Equip Professional
Psicòleg/a
Treballador/a social
Terapeuta ocupacional
Monitor/a
Encarregat
Estructura directiva

Servei Prelaboral Centre Especial de
Treball



Composició
del
patronat

Presidenta:
Sra. Dolors Agüera Martín
en representació de l’Ajuntament de Palafolls

Vicepresidenta:
Sra Roser Civit Rey
en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme

Secretari:
Sr. Ramón Ribot Musoll
en representació de la Conca de la Tordera

Vocal:
Sr. Guillem Homet i Mir

Inserció empresa
ordin’aria i programa
Incorpora

OBJECTIU
La inserció a l’empresa normalitzada. 
Es el resultat esperat en l’itinerari dels 
nostres usuaris.

La inserció a l’emprea normalitzada 
contribueix especialment a combatre 
l’estigma social que obstaculitza de 
forma significativa el procés d’integració 
social de les persones amb malaltia 
mental

Activitats
Ÿ Orientació professional
Ÿ Avaluació de competències i habili-

tats professionals del treballador
Ÿ Definició del perfil professional
Ÿ Identificació de interessos del treba-

llador
Ÿ Definició de l’itinerari professional
Ÿ Programa individual d’inserció
Ÿ Tècniques de recerca de feina
Ÿ Acompanyament al procés de selec-

ció 
Ÿ Seguiment del procés d’incorporació
Ÿ Seguiment pel manteniment del lloc 

de treball

Equip professional
Psicòleg/a
Prospector/a laboral
Tècnic d’inserció



Reubicació i ampliació de la botiga 
Massimo Dutti For&From a un nou lo-
cal comercial, a la Avinguda Costa 
Brava 12, de Palafolls.
La nova botiga, de 400 m2 i suposa 
un salt qualitatiu com a motor de crea-
ció de llocs de treball per als nostres 
usuaris, duplicant l’oferta laboral

Inauguraió de un noba botiga Outlet 
de la marca Cóndor, especialitzada 
en moda infantil, al carrer Ramón Tu-
rró 54.

Amb aquestes amliacions, la Funda-
ció gestiona ja 6 botigues a Palafolls. 
Aquesta activitat dona ocupació a 50 
persones en procés de rehabilitació.
 

Desenvolupament del projecte Cosir 
i Estrenar.

Ÿ Creació de un nou magatzem i 
acondicionament de l’area de pro-
ducció de capses.

Ÿ Expansió de la botiga on-line 
www.cosiriestrenar.com que ja 
és present a tot el territori espan-
yol.

Ÿ Celebració de la primera fira 
FORAESTOCS, que aplega 2000 
compradors a les nostres instal·la-
cions de Palafolls

Comerç Serveis
Industrials

Producció
agrària

JARDNERIA

Nou acord amb l’empresa Sandoz 
(grup Novartis) per a la realització del 
servei de manteniment de jardineria 
de les instal·lacions de l’empresa a Pa-
lafolls.

Nu contracte per a la realització del ser-
vei de desbrossament de la localitat de 
Malgrat de Mar.

OBRA I MANTENIMENT

Renovació del 100% dels contractes 
subscrits amb empreses i administra-
cions.

Creació d’una brigada especialitzada 
en obres treballs de reformes per a vi-
vendes residencials.

NETEJA

Renovació del 100% dels contractes 
subscrits amb empreses i administra-
cions.

Consolidació de l’acord subscrit amb 
l’empresa Selsa per a la gestió de la 
neteja del mercat de la Plaça de Cuba 
de Mataró

Tercer any treballant i comercialitzant 
els nostres productes mitjançant 
2147 mans, una cooperativa formada 
per diferents entitats socials vincula-
des al sector de l’alimentació i de la 
que la Fundació Privada el Molí d’en 
Puigvert participa com a membre fun-
dador.

Forta presència dels nostres produc-
tes a la secció d’alimentació ecològi-
ca dels supermercats de la cadena de 
distribució ESCLAT - BONPREU

Ampliació de la gamma de productes 
elaborats a la nostra horta amb noves 
varietats

Ampliació de l’espai de cultiu dedicat 
a la mongeta del ganxet, un producte 
ecològic i amb denominació d’origen 
protegida.

Projectes



Àmbit
institucional

Participació al grup de treball de la co-
missió laboral de l’associació Mares-
me Continuum, de la que la Funda-
ció Privada el Molí d’en Puigvert for-
ma part.

Conveni de col· laboració amb 
l’ajuntament de Santa Susanna per 
afavorir la contractació de perosnes 
pertanyents a col·lectius vulnerables.

Conveni de col· laboració amb 
l’ajuntament de Premia de Dalt per 
afavorir la contractació de perosnes 
pertanyents a col·lectius vulnerables i 
implementar projectes d’interés soci-
la al territori.

Conveni de col· laboració amb 
l’ajuntament de Montgat de Mar per 
afavorir la contractació de perosnes 
pertanyents a col·lectius vulnerables 
mitjançant la Xarxa Incorpora.

Participació a les fires Handmade 
Festival i Creativa presentat el pro-
jecte Cosir i Estrenar.

Presentació a la facultat d’enfermeria 
de la Universitat de Barcelona del pro-
jecte Cosir i Estrenar en jornades 
adreçades a estudiants de 4º curs.

2016

Accions de prospecció laboral

Ÿ S’han gestionat 33 ofertes de treball adreçades a la incorporació de 
les persones al món laboral.

Ÿ S’han presentat 30 candidats a ofertes de treball.
Ÿ S’han prospectat 20 empreses noves.
Ÿ S’han inserit 2 treballadors de la nostra entitat a empreses del mercat 

ordinari.

Accions formatives pels professionals del CET

Ÿ Formació de primers auxilis de 10 hores de durada
Ÿ Formació sobre com actuar en cas de descompensació psiquiétrica 

de 6 hores de durada.
Ÿ Curs: manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de 6 hores 

de durada.
Ÿ Curs de formació en el maneig de la motoserra de 6 hores de durada.
Ÿ Formació: utilització de la caixa registradora de 6 hores de durada.
Ÿ S’ha participar a una conferència “La Prevenció de la salut mental en 

l’àmbit laboral” dins dels actes del dia mundial de la salut mental

Formació Interna pels treballadors del CET en procès d’inserció.

Ÿ Curs de formació en el maneig de la motoserra de 6 hores de durada.
Ÿ Formació en prevenció de riscos laborals a 39 persones.
Ÿ Reunions periòdiques d sensibilització amb els treballadors/es de 

les diferents seccions per prevenir les recaigudes en la malaltia.
Ÿ Accions formatives per a futurs treballadors de la nostra secció de co-

merç.

Ÿ Tècniques comercials de 75 hores de durada, amb formació teò-
rica i practica a les nostres botigues i visites a les instal·lacions 
de Cóndor i Massimo Dutti.

Ÿ Formació: utilització de la caixa registradora de 6 hores de dura-
da.
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Distribució d’usuaris del CET

Centre especial de treball. Distribució per sexe i edat

Evolució del personal

La gràfica ens mostra un augment significatiu al 2016 en el volum de treballadors en 
procés d’inserció, consolidant-se la tendència experimentada al llarg dels darrers anys. 
L’any 2016 s’intensifica aquesta tendència. D’altra banda es manté constant el volum de 
persones en procés de formació així com el nombre de tècnics i professionals



Distribució d’usuaris del servei prelaboral

Dades d’inserció
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Compte d’explotació

Evolució d’ingressos i despeses

 

 
La taula d’ evolució d’ ingressos

 

i despeses mostra un increment de l’ ac�vitat de la fundació 

respecte dels anys anteriors

 

consolidant-se la tendència experimentada  al llarg dels úl�ms 

anys. 
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