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Al servei de les persones
Missió

La nostra fita:
Presentar a les persones afectades per una malaltia mental com persones actives i productives, que

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
capacitació i posterior contractació de
persones amb trastorns de salut mental
facilitant a l’hora la seva integració
social.

aporten i generen riquesa per a si mateixes i per la
comunitat.

Què 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 realitzen en entorns laborals
normalitzats 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

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

formativa del servei prelaboral i avança progressivament 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’empresa ordinària.

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 de
competències professionals, s’elabora conjuntament entre els professionals de l’entitat i els usuaris
del servei.

Servei Prelaboral
(Palafolls i Masnou)

Centre especial de
treball

Objectiu

Objectiu

Preparar a 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 és estrictament
assistencial i per tant no laboral.

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 a on la persona pot posar en pràctica els coneixements adquirits durant la seva fase
de preparació. L’Activitat s’estructura en base a la realització d’un
servei professional per part del
treballador en procés d’inserció. La
relació és laboral i per tant retribuïda. El regim és especial però en allò
essencial s’ajusta a la relació laboral
convencional.

Activitats
• Restauració i recuperació de mobles
• Neteja i manteniment
• Jardineria
• Producció agrària
• Administració i oficines
• Taller de costura
• Hosteleria
• Habilitats lingüístiques i
comunicació
• Orientació professional i
recerca de feina
• Seguretat laboral
• Promoció de la salut
• Informàtica
• Taller de cinema

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

Activitats
El recurs disposa de les seccions
professionals següents:
• Jardineria
• Obra i manteniment, pintura,
instal·lació de paviments
• Horta ecològica
• Neteja industrial
• Gestió d’establiments
comercials (outlet tèxtil)
• Restauració de mobles

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

Inserció empresa
ordinària i programa
Incorpora
Objectiu
La inserció a l’empresa normalitzada. És el resultat esperat en l’itinerari dels nostres usuaris.
La inserció a l’empresa 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
• Orientació professional
• Avaluació de competències
i habilitats professionals del
treballador
• Definició del perfil
professional
• Identificació de interessos del
treballador
• Definició de l’itinerari
professional. Programa
individual d’inserció
• Tècniques de recerca de feina
• Acompanyament al procés de
selecció pel lloc de treball
normalitzat
• Seguiment del procés
d’incorporació en el lloc de
treball normalitzat
• Seguiment periòdic del
manteniment en el lloc de
treball normalitzat

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

Composició del patronat
Presidenta:
Sra. Dolors Agüera Martín, en representació de l’Ajuntament
de Palafolls.
Vicepresident:
Sr. Raül Muñoz en representació de la Comunitat Terapèutica
del Maresme.
Secretari:
Sr. Ramon Ribot Musoll.
Vocal:
Sr. Guillem Homet Mir.
Vocal:
Sra. Roser Torrent en representació de Conca de la Tordera.

Serveis
industrials

Producció
agrària

El projecte Palafolls Compra
Social creix amb el canvi d’ubicació i la ampliació de la botiga
OYSHO.

JARDINERIA
Renovació de 100% de contractes subscrits amb empreses i
administracions.

També s’inaugura una nova
botiga del segell Lola Casademunt, que pasa a formar part del
projecte a Palafolls.

Assignació del servei de neteja
d’espais verds a la població de
Malgrat de Mar.

Cinquè any treballant i comercialitzant els nostres productes
mitjançant 2147 mans, una
cooperativa formada per diferents
entitats socials vinculades al
sector de la alimentació i de la
que la fundació Privada el Molí
d’en Puigvert participa com a
membre fundador.

Nova apertura de botiga Fora de
Sèrie a Premià de Dalt. Es la
primera acció d’aquest tipus que
es fa fora de Palafolls.

OBRA I MANTENIMENT
Renovació del 100% dels contractes subscrits amb empreses i
administracions.

Desenvolupament del projecte
Cosir i Estrenar. Consolidació a
nivell de l’estat espanyol,
mitjançant la botiga on-line
www.cosiriestrenar.com i la participació a fires com el ShoppOut
de Girona.

Acord per executar reformes a
diferents edificis de l’arquebisbat
de Barcelona.

Comerç

Consolidació del projecte Fora
Estocs com a market semestral
d’oportunitats amb un marcat
caràcter familiar i lúdic.

NETEJA
Renovació del 100% dels contractes subscrits amb empreses i
administracions.
Acord amb l’escola d’hosteleria
de Sant Pol de Mar per a la neteja
de les seves instal·lacions.

Forta presència dels nostres
productes a la secció d’alimentació ecològica del supermercats
de la cadena de distribució
ESCLAT - BONPREU.
Nou servei de cistelles de verdura
i fruita adreçat a empleats i public
local.
Creació d’un mercat setmanal de
verdura ecològica, produïda per
nosaltres, a les nostres instalacións.

Àmbit institucional
• Acord amb l’ Ajuntament de Premià de Dalt per tal de

desenvolupar diverses activitats vinculades amb la
promoció i desenvolupament d‘activitat econòmica al
territori. Botiga FDS i Coworking.
• Signatura de conveni amb l’Ajuntament d’El Masnou.
• Participació a ponències i/o taules rodones a diversos

actes de caràcter sectorial i/o acadèmic:

- Jornada d’ inserció laboral de malalts mentals a
Palma de Mallorca.
- Congrés internacional de la WAPR a Madrid.
- Setmana de la moda a Girona.
- Jornada d’ inserció laboral de malalts mentals a
València.

- Jornada de Networking a Premià de Dalt.
• Impartició del mòdul d’ inserció laboral al màster de salut
mental comunitària organitzat per la Universitat de Barcelona.
• Entrevista a Ràdio Calella.

Àrea social

ACCIONS DE PROSPECCIÓ LABORAL
• S’han gestionat 29 ofertes de treball adreçades a la
incorporació de les persones al món laboral.
• S’han prospectat 21 empreses noves.
• S’han inserit 3 treballadors de la nostra entitat a
empreses del mercat ordinari.

ACCIONS FORMATIVES PELS PROFESSIONALS
DEL CET
• Formació de “plataformes i carretons elevadors” de 6
hores ( teoria i pràctica) a 5 caps d’equip i 10 auxiliars.
Impartit a les instal·lacions de “Canal Barberan” per
l’empresa “Carry Up”.
• Formació presencial en “Prevenció de Riscos Laborals” a 76 persones. Han estat lliurades 131 fitxes informatives sobre els Riscos Laborals i Mesures Preventives.
• Amb la nova botiga d’Oysho, de forma prèvia a l’apertura s’han realitzat pràctiques a les botigues d’Oysho
de Girona (centre i espai gironès). Durant 3 setmanes,
12 hores setmanals. Les han realitzat un total de 5
responsables i 14 auxiliars.

FORMACIÓ INTERNA PELS TREBALLADORS DEL
CET EN PROCÉS D’INSERCIÓ
• Formació presencial a les botigues: "Gestió de caixa
registradora" a treballadors/es de botiga per tramitar
les targetes de descomptes / regal.
• “Tècniques comercials” amb una carga horària de 75
hores de durada, amb formació teòrica i pràctica a les
nostres botigues, per a futurs treballadors.
• “La importància de la cura de la imatge personal” de
3 hores de durada a 34 treballadors/es (secció
botigues). Impartit per la empresa “Acoimatge”.
• S’ha realitzat formació en prevenció de recaigudes a
tots els treballadors amb malaltia mental.

ALTRES ACTIVITATS
• A partir d’ un encàrrec de l’ Ajuntament de Premià de
Dalt gestionem un espai de dinamització empresarial i
“Co-working” per a emprenedors i petites empreses
del territori.
• S’han realitzat pràctiques a la nostra entitat: Un
estudiant del Màster en Salut mental comunitària
(Universitat de Barcelona) i dos estudiants del Cicle
formatiu en Integració social de l'Institut Serrallarga
(Blanes).
• Hem promogut juntament amb la Càtedra de Psicologia social de Universitat de Barcelona un estudi
sobre les condicions laborals / millora en la qualitat de vida dels/les treballadors/es amb TMS a la
nostra organització. S'han començat a dissenyar els
diferents grups de referència que brinden suport als
treballadors i treballadores, als professionals de salut
mental, als familiars, etc.
• S'ha presentat el Documental "El Curtmetratge,
una experiència vital". Que reflecteix l'experiència
viscuda per un grup de persones amb TMS del nostre
centre dins d'un taller de cinema realitzat per professionals del món del cinema i supervisat per professionals de la nostra entitat. La presentació del curtmetratge s'ha realitzat en el cinema "La Calàndria" i el documental a “Caixa Fòrum, Barcelona”. Ha estat emesa
per TV3 el dia de la Salut Mental.
• Hem creat un sistema de base de dades nou per
agilitzar la gestió del personal (jornades, absentisme,
permisos personals).
• S’han promogut i coordinat accions en matèria d’habitatge pels nostres treballadors/es.

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES

La gràfica ens mostra un augment molt significatiu al 2018 en el volum de treballadors en procés d’ inserció,
consolidant-se la tendència experimentada al llarg dels últims anys. L’ any 2018 es manté aquesta tendència.
També s’ observa un increment en el volum de persones en procés de formació així com el nombre de tècnics i
professionals, reflectint tot plegat el fort creixement experimentat al llarg de l’ exercici.

DISTRIBUCIÓ D’ USUARIS DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

DISTRIBUCIÓ D’ USUARIS DEL SERVEI PRELABORAL

DADES D’INSERCIÓ

Pel que fa a la nova contractació d’ usuaris en procés d’ inserció al centre especial de treball, es constata un augment
significatiu en la contractació, tant de les dones com dels homes, respecte dels anys anteriors.

L’ any 2018 es consoliden els resultats en relació al volum de homes que mantenen el seu lloc de treball a l’ empresa
ordinària reduint-se de forma sensible el de dones.

EVOLUCIÓ D’ INGRESSOS I DESPESES

La taula d’ evolució d’ ingressos i despeses mostra un increment significatiu de l’ activitat de la fundació respecte dels anys
anteriors, consolidant-se la tendència experimentada al llarg dels últims anys.

COMPTE D’ EXPLOTACIÓ
INGRESSOS

2018

2017

VARIACIÓ

Ingressos propis

4.057.291

3.402.613

19,2%

Subvencions

1.147.211

1.063.185

7,9%

Donacions

227.791

395.358

-42,4%

Subv. Trasp. Exercici

225.622

103.225

118,6%

462

208

122,1%

5.658.377

4.964.589

14%

Ingressos financers
TOTAL

DESPESES

2018

2017

VARIACIÓ

Consums

2.537.756

2.256.199

12,5%

Personal

2.171.994

1.750.125

24,1%

Amortitzacions

341.108

216.894

57,3%

Altres despeses

494.858

429.460

15,2%

Despeses financeres
TOTAL
RESULTAT

2.435

5.068

-52,0%

5.548.151

4.657.746

19%

110.226

306.843

BALANÇ
ACTIU

2018

2017

906.328

928.385

Immobilitzat material

2.585.376

1.505.462

Inversions financeres

46.772

36.476

3.538.476

2.470.323

Existències

421.098

414.352

Deutors

773.563

484.822

14.231

11.643

Immobilitzat intangible

ACTIU NO CORRENT

Periodificacions
Efectiu
ACTIU CORRENT
TOTAL

PASSIU

824.552

739.716

2.033.444
5.571.920

1.650.533
4.120.856

2018

2017

1.485.872

1.259.338

Remanent

301.436

226.534

Excedent

110.226

306.843

Fons propis

Subvencions llarg termini

2.538.124

1.556.721

PATRIMONI NET

4.435.658

3.349.436

Deutes llarg termini

148.698

26.835

PASSIU NO CORRENT

148.698

26.835

Deutes curt termini
Creditors
Periodificacions
PASSIU CORRENT
TOTAL

63.795

19.564

845.371

690.787

78.398

34.234

987.564
5.571.920

744.585
4.120.856
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