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“  Som una organització sense ànim de lucre i amb voca-

ció de creixement que impulsa, crea i gestiona projectes 

socials i empresarials de caràcter innovador. El nostre objec-

tiu es generar salut i qualitat de vida mitjançant la capacita-

ció i posterior contractació de persones amb trastorns de 

salut mental facilitant a l’hora la seva integració social   ”

Missió
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Valors

Orientació 
a la persona

Promoció 
de la salut

Igualtat

Treball 
en equip

Innovació 
social

E�ciència

La nostra �ta:
  

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. 

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 professio-

nals requerits pel mercat de treball.

L’itinerari professional s’inicia amb la vessant formativa del 

servei prelaboral i avança progressivament amb els aprenen-

tatges adquirits per la persona �ns 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 conjun-

ta amb l’àrea social es plani�ca l’atenció als treballadors de la 

Fundació a través del programa individual de rehabilitació. 

Aquest programa, que està conformat per un conjunt d’objec-

tius de millora i manteniment d’habilitats personals i de compe-

tències professionals, s’elabora conjuntament entre els profes-

sionals de l’entitat i els usuaris del servei.

Al servei 
de les persones
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 Composició Patronat
President:

Sr. Valentí Agustí Bassa

Vicepresident: 

Sr. Guillem Homet Mir

Secretari: 

Sr. Ramon Ribot Musoll.

Vocal: 

Sr. Francesc Alemany Martínez, 
en representació de l’Ajuntament de Palafolls

Vocal: 

Sra. Roser Torrent,
en representació de Conca de la Tordera

Vocal: 

Sr. Raul Muñoz Garcia, 
en representació de la Comunitat Terapèutica del Maresme
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Servei Prelaboral
(Palafolls i Masnou)

Objectiu

Activitats

Equip professional
Equip professional

Activitats

Objectiu

Centre especial de
treball (CET)

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, afavo-

rint la seva inserció dins del món laboral, 

proporcionant un treball signi�catiu 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.

• Restauració i recuperació de mobles

• Neteja i manteniment

• Jardineria

• Producció agrària

• Administració i o�cines

• Taller de costura

• Hosteleria 

• Habilitats lingüístiques i comunicació

• Orientació professional i recerca de feina

• Seguretat laboral

• Promoció de la salut

• Informàtica

• Taller de cinema

 

• Jardineria 

• Obra i manteniment, pintura, instal·lació de 

paviments 

• Horta ecològica 

• Neteja industrial 

• Gestió d’establiments comercials (outlet tèxtil)

• Restauració de mobles

• Psicòleg/a

• Treballador/a social

• Mestre de taller

• Monitor/a

• Psicòleg/a

• Treballador/a social

• Terapeuta ocupacional

• Monitor/a

• Encarregat/a

• Estructura directiva
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Equip professional

Activitats

Objectiu

La inserció a l’empresa normalitzada. És el 

resultat esperat en l’itinerari dels nostres usua-

ris.

La inserció a l’empresa normalitzada contri-

bueix especialment a combatre l’estigma social 

que obstaculitza de forma signi�cativa el procés 

d’integració social de les persones amb malaltia 

mental.

• Orientació professional

• Avaluació de competències i habilitats profes-

sionals del treballador

• De�nició del per�l professional

• Identi�cació de interessos del treballador

• De�nició 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

•   Psicòleg/a

•   Prospector laboral

•   Tècnic d’inserció

 

Inserció empresa
ordinària i programa

Incorpora
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Serveis industrials

Creació de la marca OUTLET SOCIAL per 

aglutinar les comunicacions de totes les 

nostres botigues. Mitjançant el CLUB 
OUTLET SOCIAL les clientes i clients dels 

nostres comerços reben de forma periòdica 

informació d’interès.

Inici de la col·laboració amb la coneguda 

Youtuber Samalineta per fer difusió de 

diferents activitats de la Fundació relacionades 

amb comerç, com botigues o Cosir i Estrenar. 

Es tracta d’una col·laboració totalment desin-

teressada per part de Samalineta i que des de 

la Fundació Molí agraïm especialment.

Diversi�cació del model de Fires “Fora 
Estocs” amb el desenvolupament de �res 

sectorials per articles o necessitats concretes 

(Fora Mobles, Fora Teles, Fora Texans...)

Jardineria

Renovació al 100% de tots els contractes 

subscrits amb empreses i administracions.

Assignació de noves zones d’actuació a la 

localitat de Palafolls. 

Obra i manteniment

Renovació al 100% de tots els contractes 

subscrits amb empreses i administracions

Desenvolupament de la activitat de reforma 

integral d’habitatges per a particulars en cases, 

masies i pisos.

Neteja

Renovació al 100% de tots els contractes 

subscrits amb empreses i administracions.

Acord per executar el servei de neteja a la nova 

seu de la CTM a Malgrat de Mar.

Comerç

Memòria Anual 2019
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Producció agrària

Mans, la cooperativa formada per diferents entitats 

socials vinculades a la producció agrària i de la que 

la Fundació Molí és membre fundador, va ampliar el 

seu circuit de comercialització.

Gràcies a aquesta actuació, els nostres productes 

es poden trobar a la secció d’alimentació ecològica 

en cadenes de distribució com BON PREU, 
CARREFOUR o ALDI.

Consolidació del mercat setmanal de verdura ecolò-

gica on cada divendres, des de les nostres instal·la-

cions de Palafolls s’ofereixen productes de l’horta 

acabats de collir. 
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PROJECTES 2019
Àmbit institucional

• S’ha dut a terme 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. 

• Impartició del mòdul d’ inserció laboral al màster de salut mental comunitària organitzat per la Universi-

tat de Barcelona

• Hem participat al “Congres de Salut Mental” realitzat a Canàries (al mes d’Octubre) a la taula d’Ocupa-

ció i Salut mental. La mateixa s’ha fet amb videoconferència des de la nostre seu de Palafolls i hem 

realitzat un vídeo juntament amb treballadors/es i professionals de les nostres botigues.

• Entrevista a Radio Tordera amb motiu del dia mundial de la Salut mental

• Presentació de l’ entitat a la jornada anual de l’ organització aragonesa “ATADES”

• Participació en l’ organització de la jornada “Treball sexual i Ocupabilitat”

• Inici d’un projecte d’inserció soci laboral adreçat a treballadores sexuals del programa Carretera de la 

CTM. Aquest projecte compta amb la col·laboració del programa Reincorpora de la Fundació La Caixa.

Accions de prospecció laboral

• S’han gestionat 53 ofertes de treball adreçades 

a la incorporació de les persones al món laboral.

• S’han prospectat 17 empreses noves.

• S’han inserit 3 treballadors de la nostra entitat a 

empreses del mercat ordinari. 

Accions formatives 

• “Formació d’Estilisme i Atenció al client” 

destinat tant a professionals com a usuaris de la 

secció de comerç.

• Formació presencial en “Prevenció de Riscos 

Laborals” a 110 persones i s’han lliurat 97 �txes 

informatives sobre els Riscos Laborals i Mesures 

Preventives. 

Àrea social



• Formació presencial en “Horticultura i Jardineria” per a 

futurs treballadors amb la participació de 7 persones. Ha 

tingut una durada d’un mes en horari de 8h a 11h de 

dilluns a divendres.

• S’ha realitzat formació en “Prevenció de recaigudes” a 

tots els treballadors amb malaltia mental.

• S’han realitzat sessions informatives als treballadors 

sobre el SMI i la seva implementació per part de Recur-

sos Humans i sobre el SMI i com repercuteix a les 

diferents prestacions i/o pensions per part de les treba-

lladores socials.

• S’han impartits 4 tallers sobre Ètica dirigits els nostres 

professionals tant de la secció de Serveis Industrials com 

a de Comerç. Els tallers han estat a càrrec del director 

mèdic de la Comunitat Terapèutica del Maresme. També 

han participat alguns dels nostres professionals a les 

Jornades d’Ètica que realitza la CTM com cada any.

• Diferents professionals d’àrea de gestió i vendes de la 

Fundació van realitzar formacions especí�ques en 

comerç (gerència d’establiments comercials, màrque-

ting omnicanal...) a la Escola Universitària de Comerç i 

Distribució (ESCODI).

Altres activitats

• Hem portat a terme un estudi de satisfacció laboral 

amb tot el col·lectiu de professionals de l’ entitat.

• S’ha realitzat a tots/es els auxiliars de les diferents 

seccions les avaluacions de competències tècniques i 

transversals tant per part dels responsables  com per 

els propis treballadors (autoavaluacions)

• S’han identi�cat els interessos i la utilització d’activitats 

de lleure, culturals i artístiques per part dels usuaris per 

fomentar la seva participació a la comunitat incremen-

tant la informació d’activitats que es realitzen als munici-

pis propers. 

• S’ha fet un estudi de les necessitats i interessos dels 

treballadors en matèria d’habitatge i s’han realitzat 

coordinacions amb diferents recursos per facilitar 

l’accés a habitatges de la zona.

• S’ha realitzat un anàlisis sobre els mitjans de transport 

utilitzats pels treballadors i s’ha està treballant les 

millores proposades amb les empreses de transport. 

• S’ha promogut la comunicació amb els familiars dels 

nostres treballadors a través d’una Jornada de Portes 

Obertes per les famílies i la plani�cació de futures 

sessions al 2020.

• S’han coordinat accions amb diferents organismes 

públics en matèria de Benestar social pels nostres 

treballadors/es.

• Hem creat un bolletí  informatiu intern, “La Veu del 

Molí”, que, amb periodicitat trimestral, recollirà les 

noticies més rellevants que es generin durant aquest 

període, con la �nalitat de ajudar a conèixer la realitat de 

la nostre Fundació. En aquesta iniciativa participa un 

treballador amb TMS en la part de maquetació i disseny.

• S’ha avançat en la promoció de l’autonomia en les 

Activitats de la Vida Diària.

• S’ha participat en les accions per a promoure la 

comunicació interna a l’organització, traslladant al 

col·lectiu de treballadors i treballadores de l’entitat les 

informacions i plans generals emesos des de la direcció.

• S’ha participat a diferents Fires i Jornades amb 

l’objectiu de promoure la nostre activitat comercial de 

Cosir i Estrenar: Fires a Barcelona (Handmade Festival, 

Fira de Comerç) i Jornades: Jornada de sensibilització a 

l’empresa Vodafone, Jornada el dia de la Salut Mental, 

a la UB (Facultat d’Infermeria).
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1

Evolució nombre de persones

Distribució d’usuaris del centre especial de treball 

La gràfica ens mostra un augment al 2019 en el volum de treballadors en procés d’ inserció, consolidant-se la 
tendència experimentada  al llarg dels últims anys. L’ any 2019  es manté aquesta tendència. Es manté també  el 
volum de persones en procés de formació així com  el nombre de tècnics i professionals, reflectint tot plegat la 
consolidació del creixement experimentat de forma continuada.

Ind
ica

do
rs 

so
cia

ls
Memòria Anual 2019

11

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0

20

40

60

80

100

120

140

160

50

30 29

54
45

32

60

45
32

65

45
36

55
45

37

64

45 43

76

45 44

78

45 45

98

45 49

115

51 54

155
160

71 69
71 70

Treballadors en procés d’inserció Usuaris en procés de formació Tècnics i professionals

Evolució del nombre de persones

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL - DISTRIBUCIÓ 
D’USUARIS SEGONS SEXE I EDAT. CET 2019

35

20-24

0

5

10

15

20

25

30

40

45

25-40 41-55 56-64 65+

HomesDones

1
3

12

32

45

22

10

CENTRE ESPECAL DE TREBALL - LOCALITAT DE PROCEDÈNCIA. CET 2019

BLANES

MALGRAT DE MAR
LLORET DE MAR

MATARÓ

PALAFOLLS

PINEDA DE MAR

TORDERA
CALELLA

CANET DE MAR
VILASAR DE MAR

ALTRES

0 5 10 15 20 25

4

8
6

9
9

11
11

15
18

25

24



Distribució d’usuaris del servei prelaboral
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DADES D’INSERCIÓ

Pel que fa a la nova contractació d’ usuaris en procés d’ inserció al centre especial de treball,  es constata una certa 
disminució en la contractació, tant de les dones com dels homes, respecte de l’ exercici anterior.

L’ any 2019 es consoliden els resultats  de forma global pel que fa a la inserció a l’ empresa ordinària si bé s’ observa 
una disminució significativa en relació  al volum de homes que mantenen el seu lloc de treball, incrementant-se de forma 
sensible el de les 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. 
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COMPTE  D’ EXPLOTACIÓ

BALANÇ
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INGRESSOS 2019 2018 VARIACIÓ

Ingressos propis 4.446.698 4.057.291 9,6%

Subvencions 1.542.351 1.147.211 34,4%

Donacions 247.454 227.791 8,6%

Subv. Trasp. Exercici 281.641 225.622 24,8%

Ingressos �nancers 1.150 462 148,9%

TOTAL 6.519.294 5.658.377 15%

DESPESES 2019 2018 VARIACIÓ

Consums 2.664.745 2.537.756 5,0%

Personal 2.724.430 2.171.994 25,4%

Amortitzacions 419.917 341.108 23,1%

Altres despeses 610.060 494.858 23,3%

Despeses �nanceres 5.883 2.435 141,6%

TOTAL 6.425.035 5.548.151 16%

RESULTAT 94.259 110.226

ACTIU 2019 2018

Immobilitzat intangible 884.272 906.328
Immobilitzat material 2.294.097 2.585.376
Inversions �nanceres 82.149 46.772
ACTIU NO CORRENT 3.260.518 3.538.476

Existències 493.188 421.098
Deutors 780.419 773.563
Inversions �nanceres 1.840 0
Periodi�cacions 15.031 14.231
Efectiu 923.361 824.552
ACTIU CORRENT 2.213.839 2.033.444

TOTAL 5.474.357 5.571.920

PASSIU 2019 2018

Fons propis 1.485.872 1.485.872
Remanent 411.662 301.436
Excedent 94.259 110.226
Subvencions llarg termini 2.256.483 2.538.124
PATRIMONI NET 4.248.276 4.435.658

Deutes llarg termini 177.223 148.698
PASSIU NO CORRENT 177.223 148.698

Deutes curt termini 62.363 63.795
Creditors 986.495 845.371
Periodi�cacions 78.398
PASSIU CORRENT 1.048.858 987.564

TOTAL 5.474.357 5.571.920



Gorg d’en Puigvert 1
08389 Palafolls
T. 931 155 060

Dr. Agell 11
08320 El Masnou
T. 647 520 068

info@fundaciomoli.org
www.fundaciomoli.org
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