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1. GRAU DE CUMPLIMENT D’OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ 

1.1. OBJECTIUS PLANTEJATS 

- Continuar amb les activitats de CET, Club Social, formació, Poble Espanyol, jardineria, 
brigades medio-ambientals i hoquei. 

- Demanar subvencions a entitats públiques o privades. 
- Aconseguir més clients de neteja i manipulats 
- Controlar la qualitat i el seguiment dels protocols establerts. 
- Mantenir actualitzada la pàgina web i informar sobre les activitat de ala Fundació amb 

transparència. 
- Adquisició d’un local per millorar el Servei Ocupacional. 

 

El grau de compliment ha estat del 100%. 

 

2. RELACIONS INSTITUCIONALS 

2.1. GENERALITAT DE CATALUNYA 

Durant aquest any s’ha demanat a les diverses conselleries de la Generalitat de Catalunya 

subvencions per el Club Social, 50% del SMI dels treballadors amb discapacitat del CET i la 

subvenció relacionada amb el servei de les USAPS. 

En relació al servei de les USAPS, el Departament ha decidit només finançar els sous dels 

professionals, és a dir no hi ha hagut subvenció per res més. Això ha ocasionat un augment de 

la despesa a càrrec de la producció d’un servei que és requisit indispensable per normativa i que 

afecta a la qualitat del servei, ja que material, adquisició d’equipaments i accions dirigides a la 

millora d’ajustament del treballador al seu lloc de treball ho ha de posar en la seva totalitat, 

quan ja de per si, el servei donava un resultat en la compte d’explotació  que assumia l’empresa. 

 

2.2. RELACIONS AMB L’AJUNTAMENT 

2.2.1. CONSELL DE BARRI DE POBLE SEC 

Aquest any s'han realitzat tres Consells de Barri, on ha assistit la Fundació. El del 29 de març, 13 

de juliol i el del 17 de novembre. 

 



 
 
 
 

 
 
 

2.2.2. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONSELL DE BARRI 

La FUNDACIÓ ARTESÀ ha participat, com a membre de la Comissió de Seguiment del Consell de 

Barri, en les reunions de l’1 de març, 14 d’abril, 29 de juny i 10 de novembre. 

 

2.2.3. CONSELL SECTORIAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 

Aquest any s’han realitzat dues reunions del Consell i una sessió de grup de treball: 

La primera reunió es va realitzar el 22 de febrer. En aquesta sessió, es va fer una presentació del 

procés participatiu del PAM i es va obrir debat sobre les principals problemàtiques i necessitats 

amb que es troba el col·lectiu de persones amb discapacitat dins del districte de Sants-Montjuic, 

sota l’objectiu d’aconseguir una vida autònoma i de qualitat. 

La segona reunió es realitzà el 11 de juliol, on es presenta al nou conseller de discapacitat, 

l’Albert Deusedes. Després l’Adela Fernàndez de la Federació Catalana de Síndrome de Down i 

la Immaculada Pinar de JOIA fan la presentació del programa XIB- Xarxa Barcelona d’Inclusió al 

Mercat Ordinari de Treball. 

  



 
 
 
 

 
 
 

3. PROJECTES 

3.1. MERCAT DE SANT ANTONI 

Dins del Mercat de Sant Antoni, hi ha una parada que es cedeix a les entitats socials properes al 

mercat. El mes de maig es contacta amb director del mercat, que informa del funcionament. El 

mes d'octubre es fa la petició de l'espai i ens cedeixen la parada número 55 del mercat durant 

el mes de novembre. 

Així doncs durant tots els dilluns, dimecres i divendres del mes de novembre, grups de persones 

van anar rotant per la parada per tal de donar a conèixer les activitats que ambdues entitats 

realitzen. 

L’experiència ha estat molt positiva des del punt de vista de la inclusió ja que els usuaris s’han 

convertit com un membre més del mercat interrelacionant-se amb botiguers i clients. 

Prèviament al mes de novembre, els usuaris van realitzar un curs, organitzat per l’Associació de 

Veïns i Comerciants de les Hortes de Sant Bertran on s’ensenyava la tasca de l’ofici de 

comerciant. 

       

3.2. JARDÍ 

Aquest any s’ha continuat amb la cura de l’espai situat al Passeig de l’Exposició cantonada Creu 

de Molers cedit per l’Ajuntament. 

S’ha mantingut un contacte continu amb un responsable de Parcs i Jardins, que ajuden en la 

cura de l’espai enjardinat. S’han programat dos plantacions, la d’estiu i la d’hivern. Així mateix 

s’han donat plantes per reciclar, junt amb testos i sorra. 

 



 
 
 
 

 
 
 

3.3. PAISSATGE AGRÍCOLA MEDITERRANI 

Durant aquest any s'ha continuat realitzant l'activitat d'Hort de forma conjunta amb ASPASIM i el 

POBLE ESPANYOL. S'han realitzat diverses reunions per portar una bona coordinació i visió del 

projecte. Les reunions es van realitzar el 21 de gener i el 18 de febrer on es concreta una reunió 

amb la responsable del projecte del Poble Espanyol per tal de donar a l’activitat un nou impuls. 

El 10 de maig es realitza reunió a tres bandes per parlar amb el Poble Espanyol sobre la situació 

en que es troba el projecte de l'hort dintre de les activitats del Poble. Dani, responsable de 

Jardineria, ens confirma que el Poble espanyol vol continuar amb el projecte i que continuarà 

donant suport a l'hora d'abastir del material necessari i de donar un cop de mà en moments de 

molta feina. 

 

3.4. TALLERS TERAPÈUTICS ARTESANALS POBLE ESPANYOL 

         

 

En tractar-se d'un projecte a llarg termini, i donat l'ampli ventall d'objectius que s'hi treballen, 

per tal de valorar la consecució o assoliment d'aquests objectius, es fa una avaluació formativa 

on, a més de la correcta realització de les activitats, també es té en compte el grau d'adaptació 

i l'evolució del subjecte davant les noves situacions que es donen en el treball diari. 

  



 
 
 
 

 
 
 
ACTIVITATS REALITZADES 

Les activitats realitzades dins el marc de la botiga- taller són, principalment, de tipus artesanal; 

això no obstant, però, també s'han realitzat activitats de caràcter comercial, màrqueting i 

d'autonomia personal i social. 

El taller està plantejat de forma dinàmica i participativa, s'han anat alternant tant activitats 

teòriques com activitats pràctiques. 

Les activitats que s'han programat per aquest any són les següents: 

                

- Realització de figures amb feltre, botons i filferro. 
- Confecció de polseres, penjolls, arracades i clauers. 
- Introducció a l'aromateràpia i propietats terapèutiques de les diferents essències 

aromàtiques i olis essencials. Elaboració de diferents tipus i textures de sabó. 
- Pintar i retocar figures de guix, escuts del Barça, Budes, sols, estrelles, pallassos, etc. 
- Realització de conjunts amb càpsules de Nespresso (collarets, polseres i arracades) i 

abaloris de diferents colors, mides i formes. 
- Fer paper pintat per a diferents utilitats dintre de la botiga. 
- Decoració de capses amb materials reciclats. 
- Ajudar a l'educadora a canviar l'aparador, saludar a la gent que hi entra, netejar l'espai 

de treball. 
- Afavorir la interrelació amb els companys, educadors i l'entorn inclusiu. 
- Activitats de màrqueting (campanyes de Nadal, Sant Jordi, etc.). 
- Activitats puntuals de caràcter comercial (aparadorisme, manteniment i decoració de la 

botiga taller). 
- Activitats d'autonomia personal i social (ús transport públic, detecció de brutícia, normes 

de cortesia, saber estar a taula, etc.) 
- Activitats de responsabilitat (responsabilitat a l'hora de fer un canvi amb la caixa de 

diners, sempre amb suport de l'educadora.) 

VALORACIÓ 

En relació als objectius plantejats l’únic grup d’objectius que ha estat aconseguit en un grau mig, 

són els que fan referència al control del temps. No així amb aquells referents als hàbits 

d’alimentació i laborals que han aconseguit un grau complert de compliment. De totes les 

activitats realitzades, les que motiven més als usuaris i usuàries del taller són l'elaboració de 

bijuteria i de sabons artesanals, per la qual cosa, convindria seguir mantenint aquestes activitats 

de cara a l'any vinent. A més són activitats que gaudeixen i que se'ls donen bé, i es va veient una 

millorança en el resultat final que anem obtenint.  



 
 
 
 

 
 
 

3.5. INFORMÀTICA- CASAL SANTA MADRONA 

Durant el 2016 s’ha continuat amb la col·laboració amb el casal d’avis Santa Madrona, que ens 

cedeix la sala d’informàtica i on els mateixos usuaris del casal fan de monitors als alumnes que 

van derivats de la Fundació Artesà. 

Aquest curs s’han donat de baixa dos alumnes per incompatibilitat d’horaris i s’han donat d’alta 

altres dos. Son un total de 39 alumnes dividits en 4 grups. 

La valoració de l’equip de voluntaris ha sigut bona, ja que els nois/es s’han mostrat participatius 

i mostren el seu interès per l’activitat. 

Les classes d’informàtica s’han temporalitzat en 3 trimestres (gener – març, abril – juny i octubre 

– novembre) segons les habilitats informàtiques dels usuaris. 

 

3.6. BATUKADA 

A principis d'any, es va començar, un nou projecte -  taller: el Grup de Batukada Artesà. Aquest 

nou projecte va encaminat a fer més visible l'Entitat i donar conèixer les capacitats de les 

persones amb discapacitat, com potenciar la seva creativitat musical. 

El 20 d’abril es realitza un primer contacte amb el Centre Cultural Albareda, via telefònica i per 

e-mail. Es fa full de demanda de cessió d'espai, es demana un buc d'assaig els dimecres d'11.30h 

a 13 h. Ens donen la conformitat del fet que no hi ha cap problema. 

El 28 d’abril es realitza una reunió de coordinació amb els responsables del Centre Cultural 

Albareda, amb l'objectiu de donar a conèixer la nostra entitat i el Projecte de Batukada. També 

es parla de poder realitzar altres activitats en comú, i fomentar els lligams. Els responsables del 

centre ens confirmen de la cessió de l'espai i la seva gratuïtat per ser una Entitat del Barri. 

El 23 de juliol es realitza la presentació i primera actuació de la Batukada Artesà a les festes de 

Poble Sec, convidats per la Penya Blaugrana les Tres Xemeneies. 

El 29 de setembre es fa nova demanda de sol·licitud de cessió d'espai, aquesta vegada per dos 

dies, dimecres i dijous d'11.30 h a 13 h. Ens donen la seva conformitat. 

          

Amb motiu de potenciar el Projecte de Batukada i amb col·laboració amb el grup Somsó i el 

Districte de Sants-Montjuïc es realitza una festa popular per donar la benvinguda al Nadal, el 15 

de desembre, a la plaça de les Navas. Després de l’actuació, es realitza una xocolatada popular 

gratuïta per la gent del barri. El cost de l'activitat va ser de 1043 €. 



 
 
 
 

 
 
 

3.7. INAUGURACIÓ SALA INFORMÀTICA 

El 12 de juliol a les 17.30 h. amb el suport de l'Obra Social de la Caixa “Caixabank”, es realitza la 

inauguració d'una nova aula d'informàtica, dotada de 12 tablets, 4 ordinadors i una impressora 

a més de tot el mobiliari necessari per portar a terme l’activitat. Aquesta Aula va ser donada als 

serveis de STO i SOI de l’Associació de Pares de Discapacitats Psíquics del Poble Sec ubicant-la al 

centre del carrer Tapioles 27. A l’acte assistiren 178 persones entre usuaris, pares, professionals 

i personal de “la Caixa”. 

      

 

3.8. HOQUEI 

Durant aquest any 2016 s'ha continuat realitzant l'activitat d'hoquei amb la col·laboració de 

l’Associació de Pares de Discapacitat del Poble Sec, el Fútbol Club Barcelona i l'Ajuntament de 

Barcelona, qui realitza la funció d'enllaç entre totes les parts i equips i ens proporciona el lloc 

d'entrenament. 

L’equip Artesà el forma un grup de 13 nois/es i un educador responsable de portar el seguiment 

de l'activitat, a més de l’entrenadora oficial del FCB. Un any més, el nostre equip va guanyar la 

lliga. 

També s’ha participat: 

- En els torneigs de les Corts, Torneig Real Polo Club, Torneig Pau Negre. 
- En la presentació, el 26 de maig, de la Lliga BBVA Hockey Plus, un projecte creat amb la 

participació de diferents Entitats, el Grup BBVA, la Federació de Hockey i FUPAR 
Fundació que arrencarà la temporada 2016-2017. 

- En la presentació, del 4 de juny, de la Lliga BBVA Hockey Plus on es realitzà una gran 
festa de la Lliga BBVA en el Club Egara. 

- En la reunió del 20 de setembre on es parla del funcionament de la Lliga, el seu reglament 
i normativa de funcionament. També queda marcat la data de començament pel 22/23 
d'octubre i la seva finalització es prevé per finals de maig. 

        



 
 
 
 

 
 
 

4. SERVEIS 

4.1. MENJADORS 

Durant el 2016; La FUNDACIÓ ARTESÀ a organitzat i donat servei de menjador pels usuaris del 

serveis de la APDPPS. Els menus són comprats a l’empresa del nostre sector, Cassià Just. S’han 

efectuat un total de 12.857 menús amb una atenció mitjana de 63 persones diàries. 

 

4.2. VOLUNTARIAT 

Durant l'any hem de continuar amb la coordinació dels voluntaris de l'entitat, tant en les sortides 

programades com en suport de les activitats de neteja. Així mateix s’ha derivat personal 

voluntari per les activitats ocupacionals de l’APDPPS. 

 

4.3. COLÒNIES 

4.3.1. PRESENTACIÓ 

La casa de colònies El Company és una escola de la Natura situada al mateix municipi de Vilanova 

de Sau i està envoltada per camps de cultiu i boscos. La casa està totalment adaptada amb 

ascensor i grua a la piscina. 

           

Com cada any, les activitats que realitzem a les vacances giren entorn a un punt d’interès. Aquest 

any hem parlat dels continents, de diversos països i de cultures diferents. 

El nostre objectiu principal és passar uns dies divertits de vacances i conèixer-nos fora de l’àmbit 

laboral, gaudint junts d’un temps d’esbarjo, però també hem treballat objectius d’autonomia 

personal (vestir-se, col·laborar en les tasques comuns...), d’autonomia social (comunicació, 

relació amb els companys i monitors...), d’interacció amb l’entorn i de lleure. 



 
 
 
 

 
 
 
A les convivències de l’any 2016 estaven apuntats 50 participants, però a última hora van haver 

dos baixes, una per ingrés hospitalari i altre per desestabilització psiquiàtrica. D’aquesta manera, 

han gaudit de les vacances un total de 48 persones amb discapacitat intel·lectual i 10 monitores. 

         

4.3.2. OBJECTIUS 

1. Autonomia personal 

1.1. Potenciar els hàbits d’higiene personal 

1.2. Potenciar la praxi del vestir-se 

1.3. Tenir cura de les pròpies pertinences 

1.4. Potenciar l’adequada actuació en els àpats 

2. Autonomia social 

2.1. Potenciar la interacció social 

        

2.2. Respectar les normes de convivència i potenciar les relacions interpersonals 

3. Contacte amb l’entorn 

4. Potenciar la capacitat de gaudir del temps d’oci 

5. Potenciar coneixements relatius al centre d’interès (Continents i cultures) 

 

4.3.3. EIX D’ANIMACIÓ 

Com cada any, les activitats es desenvolupen entorn a un punt d’interès, que en aquest cas ha 

estat “els continents i les cultures”. 

L’objectiu era que els participants a les convivències coneguessin la existència de diferents 

cultures i que les situéssim dins del mapa mundis. 

  



 
 
 
 

 
 
 

4.3.4. VALORACIÓ D’OBJECTIUS 

AUTONOMIA PERSONAL 

Els objectius d’aquesta àrea s’han treballat per grups. Cada monitora tenia un grup del que era 

responsable. 

Aquest any les habitacions eren petites, amb un grup o dos com a màxim per habitació. Cada 

monitora es feia càrrec de que el seu grup complissin amb els objectius marcats en hàbits 

d’higiene, adaptant-los depenent de la necessitat de suport. 

A la hora de la dutxa cada noi havia d’agafar els estris necessaris (esponja, gel, tovallola). Encara 

que la majoria dels participants han assolit aquest objectiu de manera satisfactòria, a alguns 

encara se’ls havia de recordar què havien d’agafar per anar a la dutxa. La necessitat de suport 

va des de dutxar físicament, donar instruccions precises de les parts del cos que han de rentar-

se o supervisió a la hora de rentar-se el cap, en els casos dels participants amb menys 

dependència. 

Els nois amb una necessitat de suport més baixa, escollien totes les peces de roba, mentre que 

els nois amb més necessitat de suport tenien les mudes separades en borses, per lo que només 

havien de triar la bossa corresponent al dia que tocava, obrir-la, i posar-se totes les peces 

(mitjons, calçotets...). Alguns participants necessiten molt de suport en aquesta àrea, no només 

amb indicacions sinó amb suport físic. 

L’objectiu que fa referència a la cura de les pròpies pertinences és un dels que no s’han assolit 

amb tots el nois. Les monitores han d’estar pendents de les pertinences de gairebé tots els 

participants a les convivències i les motxilles han d’estar supervisades diàriament. 

La potenciació de l’adequada actuació en els àpats s’ha treballat diàriament. A cada àpat havia 

un grup responsable de parar taula i, al acabar, cada noi recollia els seus estris, aixecant-se per 

torns de taula. També es va treballar el fet de no començar fins que tothom estigués servit. El 

primer dia les monitores van marcar les pautes i els nois van assolir ràpidament els hàbits en la 

seva majoria. 

AUTONOMIA SOCIAL 

Totes les activitats realitzades durant les colònies han estat dirigides a potenciar la interacció 

entre els nois/es. Les activitats han estat en grup, i els nois/es han gaudit de la companyia dels 

companys i monitores. 

Tots han participat de les seves obligacions per afavorir la bona convivència. 



 
 
 
 

 
 
 
Els participants a les convivències sabien la monitora que tenien de referència però s’han 

relacionat amb totes. Quan ha sorgit un conflicte, s’ha solucionat parlant del tema i triant la 

solució més adient a cada situació. 

CONTACTE AMB L’ENTORN 

L’entorn en el que es troba la casa és molt tranquil i agradable. El primer dia es van explorar tots 

els terrenys de la casa amb els nois/es. Cada dia, al desparar taula, es treballava el reciclatge i 

l’últim dia es van recollir tots els espais comuns. Podem dir, per tant, que els objectius referents 

al coneixement i el respecte a l’entorn, s’han assolit amb satisfacció. 

POTENCIAR LA CAPACITAT DE GAUDIR DEL TEMPS D’OCI 

No tots han participat en les mateixes activitats, donant la possibilitat de triar entre diferents 

opcions (activitat, piscina o descans), potenciant l’autodeterminació i la capacitat de triar. 

El grup de monitors/es han treballat per potenciar la motivació dels nois/es vers les diferents 

activitats. 

 

4.4. CLUB SOCIAL 

4.4.1. FINALITAT 

El Club Social Artesà té com hi ha finalitat la Inclusió Social de les persones amb Discapacitat 

intel·lectual en la comunitat, a través d'activitats de lleure i esportives. 

El temps d'oci contribueix en el benestar personal i emocional i fomenta l'autodeterminació. 

4.4.2. ACTIVITATS REALITZADES 

GENER 
Dissabte 9: Taller de treballs manuals. 
Elaboració de sabons 
Dissabte 16: Torneig de Petanca 
Dissabte 23: Pel·lícula al taller + crispetes 
Dissabte 30: Fem Esport! Activitat d’esport 
a tres xemeneies (Paral·lel) 

FEBRER 
Dissabte 6: Celebrem el Carnestoltes 
Dissabte 13: Taller de fotografia a l’exterior 
Dissabte 20: Festa de Karaoke 
Dissabte 27: Psicomotricitat i Ioga 

MARÇ 
Dissabte 5: Anem al Cine 
Dissabte 12: Anem al zoo 

Dissabte 19: Setmana Santa. No hi ha esplai. 
ABRIL 

Dissabte 2: Fem una mona (taller de cuina) 
Dissabte 9: Passeig a l’exterior i Taller de 
Cuina (montaditos) 
Dissabte 16: Ens anem al pícnic 
Dissabte 23: Tallers de Sant Jordi (treballs 
manuals) 
Dissabte 30: Ballem al taller 

MAIG 
Dissabte 7: Torneig  esportiu (basquet i 
futbol) 
Dissabte 14: Anem Museu de les Il·lusions 
Dissabte 21: Practiquem Hoquei pista 
Dissabte 28: Anem al Laberint d’Horta 



 
 
 
 

 
 
 
JUNY 

Dissabte 4: Manualitat de final de curs 
(elaboració de sabons i macramé) 
Dissabte 11: Anem a la platja. Realitzem 
esport, natació, esports d’aigua, voleibol, 
futbol. 
Dissabte 18: Dinar de final de curs i cloenda 
(passi de vídeo i fotos) 

OCTUBRE 
Dissabte 15: Pluja d’idees posada en comú 
de possibles activitats. Mural. 
Dissabte 22: Anem a la piscina. Fem Natació 
Dissabte 29: Taller de pintures: Celebrem la 
Castanyada. 

NOVEMBRE 
Dissabte 5: Relaxació  i ioga al parc de 
Montjuic 
Dissabte 12: Taller de treballs manuals. 
Calendaris 
Dissabte 19: Activitat de petanca i pin pon 
Dissabte 26: Taller Nadal: treballs manuals i 
sabons artesanals 

DESEMBRE 
Dissabte 3: Taller de Nadal II: treballs 
manuals i sabons artesanals 
Dissabte 10: Passeig a la fira de Nadal 
Dissabte 17: Dinar de Nadal 

 

4.4.3. VALORACIÓ 

Aquest any l'equip de monitors valora de forma molt positiva el funcionament del Club Social. 

S’ha posat en funcionament la nova forma de programació de les activitats, ampliant el temps 

de les activitats fora del centre. Això ha suposat una important millora ja que s'han pogut 

realitzar de forma més satisfactòria i amb més tranquil·litat aquest tipus d’activitats. 

També ha millorat la relació amb les famílies amb la disponibilitat del telèfon de guàrdia per 

emergències i pel transcurs de l'activitat., la comunicació ha sigut més fluida i àgil. 

S'ha continuat amb la participació dels usuaris/es a l'hora de programar les activitats, segons els 

seus desitjos i preferències. Per mantenir aquest objectiu s'han realitzat assemblees on cada 

noi/a podia donar les seves idees. 

A l'hora de realitzar les activitats artístiques s'ha deixat que cada noi/a, pugui desenvolupar la 

seva creativitat. 

Aquest any s'han realitzat diferents tornejos de petanca, futbol, bàsquet i hoquei. La valoració 

que es fa d’aquestes activitats esportives és molt positiva, ja que es potencia la pràctica de 

l’esport  la col·laboració amb grups externs.  Tenint en compte les opinions i comentaris dels 

usuaris/es, els dos esports amb els quals més gaudeixen són el hoquei i la petanca. L'esport de 

petanca ha sigut molt beneficiós per tots aquells usuaris amb problemes de mobilitat i que no 

poden o els hi costa participar en esports que requereixen unes certes competències motrius. 

També s’ha participat i gaudit de totes les festes populars; i d’aquelles activitats que el barri i la 

ciutat ofereixen, que han sigut dintre del nostre horari o s'adaptaven a les característiques dels 

usuaris/es. 

Mirant cap a la millora del servei, s'hauria de tenir en compte a l'hora de programar el Club 

Social i les activitats, la diversitat d'usuaris/es, sobretot en l'àmbit d'autonomia personal i social. 

És per aquest motiu que ens plantegem realitzar diferents programes i activitats.  



 
 
 
 

 
 
 

5. APLICACIÓ EXCEDENTS I DONACIONS 

- Compra del local del carrer Blesa 35,  de Barcelona, per destinar-lo al Servei Ocupacional 
d’Inserció amb un ajut demanat a la Fundació ONCE per las reformes. 

 

6. SORTIDA ANUAL DE LA FUNDACIÓ 

El 3 de juliol la Fundació va realitzar la seva sortida anual. En aquesta ocasió es va anar al Roc de 

Sant Gaietà a Tarragona. Hi assistiren 95 persones entre pares, persones amb discapacitat i 

professionals. 

        

 

  



 
 
 
 

 
 
 

7. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 

7.1. SECCIÓ DE NETEJA 

7.1.1. CLIENTS TOTALS 

Al finalitzar l’any 2016 amb una cartera de clients de 144, envers els 139 del 2015, entre 

empreses, pàrkings, entitats i comunitats de veïns, representant aquestes últimes el volum més 

gran. 

 

7.1.2. CLIENTS NOUS 

Enguany s’han incorporat 9 clients nous, amb aquestes característiques de servei: 

- Set comunitats de veïns amb un servei de neteja setmanal. 
- Un pàrking amb servei de neteja setmanal. 
- Una comunitat de veïns amb un servei de neteja quinzenal (cal destacar que anys enrera 

aquesta comunitat es va donar de baixa per problemes económics, tornant ara a confiar-
nos el servei). 

- De manera puntual s’ha fet una neteja de finalització d’obra a un pis. Ha estat 
encarregada per una empresa afincada al barri. 

 

7.1.3. QUANTITAT D’HORES ANUALS 

Aquest 2016 s’han cobert aproximadament 22.460 hores entre tots els treballadors del 

departament. 

 

7.1.4. MILLORES QUE S’HAN OBTINGUT 

- Que una de les netejadores pogui sustituir en moments puntuals a les monitores-
netejadores, descarregant moltes vegades d’aquesta tasca a la responsable del 
departament. 

- L’increment d’hores de treball a l’especialista per poder abarcar els nous serveis. 
- La reestructuració dels horaris de manera puntual en uns mesos que s’ha patit una llarga 

baixa mèdica d’una de les netejadores, així com la possibilitat de poder afegir hores als 
horaris d’algunes de les treballadores. 

Aquestes millores es van fixar com objectius al pla d’acció per aquest 2016. 

 



 
 
 
 

 
 
 

7.1.5. HABILITATS QUE S’HAN DESENVOLUPAT AMB ELS TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT 

- Responsabilitat; davant la tasca laboral que es desenvolupa i en quant s’està ocupant 
un lloc de treball que repercuteix directament en l’exit de l’empresa a l’oferir un servei a 
tercers. 

- Atenció: des de la que es segueix cap a les instruccions laborals rebudes per realitzar una 
tasca en concret fins la que es fa servir de forma individual per portar a terme aquesta 
tasca. 

- Psicomotricitat: la fina que s’utilitzarà per a la neteja d’elements delicats (netejar 
timbres sense premer-los) i la gruixuda per a netejar elements grans (superfícies lliures 
d’elements). 

                                

- Memòria: la que es refereix al correcte desenvolupament del conjunt de tasques 
(productes i ordre a l’utilitzar-los) com als diferents serveis que es fan dins la jornada 
laboral (caracterísitiques i necessitats diferents). 

- Treball en equip; sempre es treballa en equip i per tant la col.laboració serà constant per 
aconseguir un resultat final satisfactori. 

- Autonomia personal: la que es té al realitzar la tasca de forma individual i la del 
desplaçament físic (traslladar-se d’un lloc a un altre dins del temps establert). 

- Comportament social: saber distinguir el comportament que s’ha de tenir depenent 
d’amb qui s’estableixi (no serà igual la conversa amb un company que amb un client). 

- Ritme: el que es segueix al realitzar la tasca fins el del conjunt en general per a que la 
jornada laboral s’acabi satisfactòriament dins l’horari establerts. 

- Organitzacio: habilitat principal per a que el resultat final sigui el correcte. Directament 
lligada a l’habilitat anterior. 

- Participació al grup: apart de la que es crea a l’ocupar el lloc de treball, la que s’arriva a 
establir participant en activitats forma de l’àmbit laboral però lligades al centre (colònies 
d’estiu, cursos, dinars d’empresa....) 

  



 
 
 
 

 
 
 

7.2. SECCIÓ MANIPULATS 

7.2.1. QUADRE RESUM DE TASQUES: 

Dies laborables 223 

CLIENTS Unitats Real Peces/hora Peces/dia Peces/Setm 

BA 8.574 5,49 38,45 161,77 

CAS 39.946 25,59 179,13 753,70 

VOL 12.739 8,16 57,13 240,36 

U E 56.250 36,03 252,24 1.061,32 

TE 36.106 23,13 161,91 681,25 

BC 802.317 513,98 3.597,83 15.138,06 

TOTAL 955.932 612,38 4.286,69 18.036,45 

 

    

 

7.2.2. OBJECTIUS TREBALLATS 

- Motricitat fina i grossa. 
- Coordinació visomotriu. 
- Memòria a curt i llarg termini. 
- Coneixement dels protocols d’actuació. 
- Coneixement dels processos de les tasques. 
- Treball en hàbits laborals ( puntualitat, seguretat a la feina, netejar el lloc de treball i 

organització en el treball). 
  



 
 
 
 

 
 
 

7.3. UNITATS SUPORT AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL (USAPS) 

7.3.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest punt de Memòries de les USAPS (Unitats de Suport per a l’Ajustament Personal i 

Social) es valoren els objectius que es van plantejar al Pla Social de Centre corresponent a l’any 

2016, reflectit en el Projecte Anual del Centre Especial de Treball. 

El Pla, aplicat aquest any, s’ha basat en les pràctiques evidencials, recollides en els darrers anys, 

així com en l’avaluació continuada que requereix el reajustament en la promoció socio-laboral 

de la persona a la que s’atén en aquest servei. 

 

   

 

Òbviament, s’ha tingut en consideració, en el reforç i en l’ajustament personal i social: el 

macrosistema, mesosistema i microsistema de la persona, que ha permès un reajustament 

constant en referència als objectius plantejats als diferents programes d’ajustament personal i 

social. Així com l’objecte de la producció pròpia de l’empresa, que són la neteja (comunitats, 

pàrquings, oficines, entre altres) i els manipulats (cablejats, ensobrats, bobinats, entre altres). 

Les accions que s’han portat a terme durant aquest any, per tal de treballar els objectius 

plantejats en el Pla Social de Centre, han seguit una planificació centrada en la persona en els 

àmbits funcionals, estructurals, de participació, personals i ambientals, igual que han estat 

plantejats en base a les actituds cognitives i les patologies associades de cadascuna de les 

persones. 

  



 
 
 
 

 
 
 

7.3.2. VALORACIÓ DELS OBJECTIUS PLANTEJATS EN EL PROJECTE ANUAL DE CENTRE 

OBJECTIU GENERAL: 

1. Aplicar els programes d’Ajustament Personal i Social, en funció del Model de Programa 

Personal de la Qualitat de Vida de la persona amb Discapacitat (dimensions de relacions 

interpersonals e inclusió social). 

En relació a l’assoliment de 5 objectius, específics: 5 plantejats / 5 realitzats = 100%. 

Aquest objectiu s’ha assolit en el 100%. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

1.1) Àmbit Social: Millorar les relacions de comunicació entre treballadors, clients i veïns / 

veïnes (relacions interpersonals). Aquest objectiu inclou els objectius del Pla de 

Màrqueting “millorar les relacions de l’equip de les USAPS amb el barri per sensibilitzar 

la població sobre la situació dels treballadors amb discapacitat” i “els treballadors del 

CET participen en activitats proposades pel barri”. 

Avaluació: En relació a l’avaluació d’aquest objectiu, s’han realitzat 2 qüestionaris als 

treballadors, clients i veïns (tal i com estava proposat en els quadres de comandament). El primer 

qüestionari, realitzat el mes de març, ha donat com a resultat una mitjana de 5.7 sobre 10 i en 

el segon, realitzat el mes de novembre, una mitjana de 8.9 sobre 10. 

De l’avaluació realitzada amb aquests qüestionaris s’aprecia una millora en les relacions 

comunicatives entre els tres col·lectius avaluats (treballadors, clients i veïnes/veïns), assolint 

l’objectiu de millorar les relacions entre treballadors del CET, veïnes, veïns i clients, així com els 

dos objectius plantejats al pla de màrqueting. 

1.2) Reforçar les àrees de memòria (en instruccions de treball) i motricitat (en precisió en el 

muntatge de peces i utilització d’instruments). Aquest objectiu ha estat assolit. 

Avaluació: Tenint com a base les fórmules del Quadre de Comandament, l’objectiu dóna com a 

resultat una millora en la memòria a curt termini dels treballadors amb discapacitat en aplicar 

la fórmula “nombre d’instruccions donades / nombre de peces correctes”, concloent que en 

relació a l’any anterior s’han necessitat menys instruccions per la realització correcta d’una 

tasca. L’any passat eren necessàries 3 repeticions d’instruccions per l’assoliment d’una tasca 

concreta i enguany són necessàries 2. 

En relació a la memòria a llarg termini, s’ha aconseguit que per la realització d’una tasca concreta 

siguin necessàries només 2 indicacions, reduint així la concreció de les repeticions en funció de 

l’any anterior. 

El registre de les activitats per una correcta avaluació de la memòria s’ha realitzat en els mesos 

de gener, juliol i desembre. 



 
 
 
 

 
 
 
Pel que fa a la psicomotricitat, s’observa una millora de les habilitats motrius en relació a la 

quantitat de peces manipulades, sent enguany d’una mitjana de 616 peces correctes per hora, 

sobre les 572 peces de mitjana l’any anterior. Així es detalla una millora del 6 % en la quantitat 

de peces correctes per hora. 

1.3) Foment de la participació en activitats que es realitzin al barri. 

Avaluació: Per tal d’avaluar aquest objectiu, s’ha realitzat una fitxa per cada activitat en la que 

s’ha participat. Comparant la quantitat d’activitats realitzades aquest any (5) amb les activitats 

en les que es va participar l’any anterior (3) podem observar que s’ha augmentat en un 60 % 

(5/3). 

1.4) Realitzar un seguiment dels Programes d’Ajustament Personal i Social en les diferents 

reunions de l’equip de les USAPS, treballadors amb discapacitat i professionals del 

centre. 

Avaluació: En relació a l’avaluació d’aquest objectiu, s’han seguit els processos d’avaluació dels 

Programes d’Ajustament Personal i Social de manera mensual i anual a cadascun dels 

treballadors. El resultat ha estat que el 100 % dels Programes han estat avaluats i actualitzats 

(12 programes / 12 treballadors). 

1.5) Crear grups variables de treball. 

Avaluació: El nombre total de grups de treball enguany ha estat de 6 grups, doblant les 

expectatives inicials (l’objectiu plantejava un resultat superior o igual a 3). 

OBJECTIU GENERAL: 

2. Aplicar el Pla de Màrqueting per la captació de nous clients. 

En relació a l’assoliment de 2 objectius, específics: 2 plantejats / 2 realitzats = 100%. 

Aquest objectiu s’ha assolit en el 100%. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

2.1) Donar a conèixer la nostra empresa i treball inclusiu mitjançant campanyes de 

sensibilització social via butlletí, cooperació en activitats d’altres entitats 

Avaluació: L’avaluació d’aquest objectiu s’ha realitzat en funció del nombre de clients (ha 

augmentat en 10), el nombre de visites a la pàgina web (ha augmentat en un 3,18%) i s’han 

realitzat les fitxes corresponents amb les entitats amb les que hem col·laborat aquest any. 

2.2) Augmentar el nombre de visites de la pàgina web i el nombre de seguidors en les 

pàgines de Facebook i Twitter. 



 
 
 
 

 
 
 
Avaluació: En relació a l’avaluació d’aquest objectiu, la nostra pàgina web ha obtingut un total 

de 10.173 visites durant l’any 2016. 

S’observa un augment del 3.18% de visites en relació l’any anterior (9859 visites el 2015). En 

relació a la pàgina Facebook, s’ha donat “me gusta” en 883 ocasions a la pàgina 

OBJECTIU GENERAL: 

3. Perfeccionar actualitzar i repassar els coneixements en les diferents tasques productives 

En relació a l’assoliment de 2 objectius, específics: 2 plantejats / 2 realitzats = 100%. 

Aquest objectiu s’ha assolit en el 100%. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

3.1) Incorporar noves tècniques en el treball, tant de neteja com manipulatiu. 

S’ha realitzat un curs de formació on s’han incorporat 3 noves tècniques per l’aprenentatge de 

l’acabat i manipulació dels instruments en neteja. Així mateix, mitjançant l’aprenentatge 

modelat s’han explicat i realitzat els protocols de processos manipulatius que milloren l’acabat 

dels productes. En relació al quadre de comandament, els resultats superen l’expectativa de la 

incorporació d’una tècnica. 

3.2) Comprendre l’encadenament natural de les coses o les relacions causa – efecte, 

comprendre el perquè d’una acció i raonar les conseqüències de les mateixes. 

Avaluació: S’ha avaluat aquest objectiu mitjançant la fitxa d’avaluació personal i entrevistes 

individuals a cadascun dels treballadors. 

Del resultat d’aquesta avaluació, s’observa un augment de la responsabilitat laboral i vers les 

conseqüències que té una acció, en relació als resultats obtinguts l’any anterior. 

OBJECTIU GENERAL: 

4. Promoure l’autonomia en el lloc de treball per millorar la qualitat del servei que es presta, 

tot seguint els protocols establerts i aplicant els índex de qualitat 

En relació a l’assoliment de 4 objectius, específics: 4 plantejats / 4 realitzats = 100%. 

Aquest objectiu s’ha assolit en el 100%. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

4.1) Seguir els protocols establerts de muntatge i realització de les tasques. 



 
 
 
 

 
 
 
Avaluació: En relació a l’avaluació d’aquest objectiu, es van realitzar 2 qüestionaris durant l’any, 

el resultat dels quals ha estat d’una mitjana de 6.5 sobre 10 el primer qüestionari i de 8.9 el 

segon. 

S’observa una millora en relació a la utilització de la guia de processos. 

4.2) Mantenir uns hàbits que suposin el desenvolupament personal i laboral (disminuir 

l’absentisme i les manques de puntualitat, començar a l’hora en el seu lloc de treball, 

netejar i endreçar el seu espai de treball al començar i finalitzar la tasca). 

Avaluació: S’ha assolit l’adquisició de bons hàbits laborals (descrits als objectius) en relació als 

resultats obtinguts l’any anterior, donat que el nombre d’incidències ha estat 0. 

4.3) Mesurar la satisfacció laboral del treballador. 

Avaluació: El resultat de l’avaluació del qüestionari corresponent a aquest any és de 9.2 sobre 

10 en la primera meitat de l’any, i de 9.2 en la segona, pel que es considera que es manté la 

satisfacció laboral del treballador. 

Dels resultats obtinguts es planteja seguir treballant i aplicant els qüestionaris i entrevistes en la 

cerca d’una millora pel proper any. 

4.4) Treballar la presa de consciència de la responsabilitat laboral tot implicant al treballador 

en les decisions laborals 

Avaluació: En relació a l’avaluació de l’objectiu, s’han fet servir qüestionaris de qualitat i 

entrevistes personals. Aquestes s’han realitzat durant el transcurs d’aquest any. 

 

7.3.3. VALORACIÓ DE LA COORDINACIÓ 

EXTERNA 

En referencia a la coordinació externa s’ha seguit un model de gestió integral en el que tot està 

relacionat (producció, intervenció social i laboral, recursos humans i comunitat). El quadre que 

s’exposa a continuació és un resum de les actuacions de la Treballadora Social del centre, figura 

que desenvolupa les tasques relatives a la coordinació externa. Així mateix, s’ha seguit el model 

d’equips d’alt rendiment pel que fa al personal i treballadors de les USAPS. 

  USAPS 
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Demandes de feina 15 

Entrevistes fetes 7 

Demandes resoltes negativament* 0 



 
 
 
 

 
 
 

Se
gu

im
en

t Entrevistes realitzades 5 

Famílies ateses 3 

Famílies en seguiment telefònic 8 

Acompanyaments al metge 3 

 

El servei de qualitat de l’entitat s’ha posat en contacte amb els clients tot aplicant el protocol 

establert per tal de millorar al servei. El contacte s’ha realitzat mitjançant una entrevista 

personal anual amb cada cient i contacte telefònic. Així doncs s’han realitzat 136 qüestionaris 

de qualitat i s’han aplicat les correccions i millores extretes de les diferents opinions dels clients. 

Les millores o correccions referides al rendiment social i laboral han estat transmeses a la 

psicòloga del servei i d’aquesta al equip d’USAPS que les ha incorporat en la dinàmica de treball. 

De cada reunió s’ha aixecat l’acta pertinent. 

 

INTERNA 

Durant aquest any s’han realitzat 56 reunions de l’equip de les USAPS, on s’ha realitzat el 

seguiment i l’avaluació dels treballadors amb discapacitat, s’han avaluats els termes 

d’organització genera, així com s’ha analitzat i avaluat el compliment dels protocols establerts. 

Tanmateix s’han realitzat 12 reunions amb gerència i el cap de producció, on s’han tractat tant 

temes organitzatius i estratègics com els programes individuals 

S’han realitzat 30 reunions entre la psicòloga i els treballadors amb discapacitat on s’han tractat 

temes individuals dirigits a la millora de la qualitat de vida. L’elecció dels temes s’ha realitzat en 

funció dels objectius establerts. 

L’equip de les USAPS s’ha reunit amb tots el treballadors del CET 2 cops on s’han tractat temes 

organitzatius. 

Durant aquest 2016, la Psicòloga ha orientat al monitor al respecte de qualsevol necessitat 

donada en relació al treballador amb discapacitat. 

S’han realitzat reunions del servei de les USAPS cada dimarts, dins de l’horari laboral. En 

aquestes reunions es configura el programa d’ajustament personal i social dels treballadors amb 

discapacitat. Altrament, s’han realitzat reunions setmanals, els divendres, entre la persona 

responsable del servei de neteja i manipulats, amb els monitors dels serveis. 

En aquestes reunions, els treballadors amb discapacitat del CET han participat en diverses 

dinàmiques de grup amb la Psicòloga del centre, dinàmiques centrades en temes d’interès 

laboral i personal. També s’han treballat objectius plantejats en el programa d’ajustament 

personal i social. 



 
 
 
 

 
 
 
Un altre punt que s’ha treballat, han estat les relacions interpersonals entre els treballadors amb 

discapacitat. En aquest sentit, s’han promocionat les relacions entre ells, promovent la 

realització d’activitats conjuntes fora de l’horari laboral (sortides al cinema, dinar de nadal, 

visites a exposicions i excursions, entre altres) 

 

7.3.4. RELACIÓ AMB EL TEIXIT EMPRESARIAL: CAPTACIÓ DE CLIENTS I PROSPECCIÓ A L’EMPRESA 

ORDINÀRIA. 

AVALUACIÓ PLA MÀRQUETING 

El pla desenvolupat ha permès augmentar en 10 el número de clients, en relació a les dades de 

començament d’any. Gràcies a la pàgina web, les xarxes socials, les publicacions del barri (Nostre 

Barri i Zona Sec), les publicacions pròpies (Avant), ha augmentat en 38 punts el grau de 

coneixença de la nostra entitat vers les dades de 2015. Així s’ha pogut incidir en la sensibilització 

vers el nostre col·lectiu, quedant reflectit en l’augment del nombre de visites de la pàgina web 

fins les 10.173. Així mateix, han augmentat la participació de treballadors amb discapacitat en 

activitats de barri. En el apartat de valoració d’objectius del Projecte Anual s’han concretat 

l’assoliment dels objectius del pla de màrqueting. 

RELACIÓ AMB EL TEIXIT LABORAL 

Durant aquest any s’ha mantingut una estreta relació amb l’Associació de Comerciants i Serveis 

del Poble Sec - Paral·lel amb la que s’han realitzat diversos projectes d’intercanvi i sensibilització 

de la nostra activitat. 

Així mateix, en aquest 2016 s’ha continuat treballant amb el Districte de Sants-Montjuïc en el 

manteniment i neteja d’una petita zona enjardinada en el Passeig de l’Exposició i en la neteja de 

cartells i enganxines realitzada en diferents carrers del barri. 

PROSPECCIÓ EMPRESA ORDINÀRIA 

S’ha contactat amb dos empreses ordinàries de neteja per la possible contractació de 2 

treballadors amb discapacitat intel·lectual. No obstant, no es va arribar aconseguir la seva 

contractació. 

 

7.3.5. OBJECTIUS TREBALLATS EN EL PROGRAMA PERSONAL 

Durant el 2016 s’han treballat els següents objectius corresponents al programa personal. 

Tot i que aquests objectius estan plantejats de manera individual per a cada treballador, es 

detalla una mostra dels mateixos: 



 
 
 
 

 
 
 
OBJECTIUS COMUNS 

S’ha treballat l’adquisició d’hàbits laborals, normes de seguretat i higiene i les dimensions de 

qualitat de vida. 

 

OBJECTIUS INDIVIDUALS 

S’ha treballat el manteniment del ritme de treball, la responsabilitat en la feina i la cura d’estris, 

orientació en el temps i l’espai, comprensió i execució d’ordres, autonomia en el treball, càlcul, 

abstracció, percepció i discriminació, lògica, resolució de conflictes, capacitat de memòria, 

adquisició de vocabulari, reforç lecto-escriptura, normes de convivència, discriminació colors, 

formes, textures, defectes i materials, habilitats manipulatives, discriminació brut i net, 

materials perillosos, poc regular i molt, coneixement de productes, utilització correcte d’estris. 

Aquest objectius treballats han estat modulats en funció de les necessitats individuals que han 

anat apareixent durant l’any i que s’han incorporat al programa personal. Això s’ha pogut 

realitzar al seguir les fases de: recollida de la informació, confecció, aplicació, seguiment, 

adaptació i reformulació del programa, avaluació fina i memòria, identificació de noves fites, 

determinació de nous suports i reelaboració del programa. 

 

7.3.6. CURSOS DE FORMACIÓ REALITZATS 

NETEJA 

S’ha efectuat un curs de formació i reciclatge de neteja assolint els següents objectius: reforçar 

la discriminació de productes i estris utilitzats freqüentment en la tasca laboral, reforçar la 

realització correcte de les tasques més importants de la tasca laboral del CET, millorar el tracte 

amb el públic, aconseguir captar l’atenció dels treballadors quan la monitora els hi dona una 

ordre, evitar les actituds de replica davant un ordre, aconseguir que els mateixos siguin capaços 

de fer una avaluació de la seva tasca o del seu comportament. 

   



 
 
 
 

 
 
 
RISCOS LABORALS 

S’ha realitzat un curs per tots els treballadors del CET centrat en els riscos que poden estar 

relacionats amb malalties, les condicions de seguretat en el treball i la detecció de situacions 

perilloses. 

MANIPULATS 

En aquest 2016 s’ha efectuat un curs de pràctiques de manipulats aconseguint els següents 

objectius: reforçar la discriminació de les diferents eines i fer un ús adequat de les mateixes, 

reforçar la realització correcte de les tasques més importants de tasca laboral del CET, 

coneixença dels processos de treball, millorar el tracte amb el client, realitzar una autoavaluació 

de la tasca i millorar el ritme de treball. 

Els treballadors amb discapacitat han realitzat pràctiques de millora del ritme i discriminació 

entre peces ben muntades i peces mal muntades i/o defectuoses, per desenvolupar i mantenir 

habilitats i aptituds laborals. 

La finalitat d’aquestes pràctiques era perfeccionar el treball a realitzar fent una selecció dels 

problemes laborals més freqüents per millorar en la qualitat de la feina realitzada, tant en 

referència a la pròpia tasca, com a l’ambient laboral. 

Per portar a terme l'entrenament, s'han fet servir peces de mostra similars a les que es fan servir 

al taller, i algunes peces originals sobre les que s'han aplicat defectes o inclòs defectes a la 

mateixa. 

S’ha participat en un Concurs de Postals de Nadal, organitzat per l’IES del Bosc (creant postals 

amb diferents materials). 

Durant el 2016, tots els treballadors amb discapacitat, acompanyats d’un monitor, s’han 

desplaçat a la Biblioteca Francesc Boix per treballar la lecto – escriptura. 

S’ha realitzat una sortida al Poble Espanyol i en el dia de Sant Jordi, visitant diferents paradetes 

del barri. També s’ha participat en la Batucada organitzada per la Fundació Artesà en la Plaça de 

les Navas (desembre) i en la Festa Major del Poble Sec (Juliol). 

  



 
 
 
 

 
 
 

8. FORMACIÓ 

Durant aquest 2016 s’ha assistit en els següents cursos de formació: 

Reunió/formació: Subvencions de Sispap d’activitats de lleure i activitats d’estiu. 

• Organitza: DINCAT 

• Data: 30 de març 2016 de 15,30 fins 16,30h 

Reunió/formació: Responsabilitat penal de les persones jurídiques i responsabilitat civil i 

concursal dels òrgans de govern de les entitats sense ànim de lucre. 

• Organitza: DINCAT / BUFET ENTIA 

• Data: 7 d’abril  2016, de 09,30h  fins 12h. 

Reunió/formació: Grups d'Interès i novetats legals per a entitats: obligacions, dubtes i reptes’. 

• Organitza: FUNDESPLAI 

• Data: 6 d’octubre de 2016, de 17.15h fins 18,30h 

Reunió/formació: Una contractació pública més transparent i més social. 

• Organitza: GENERALITAT DE CATALUNYA 

• Data: 24 d’octubre 2016, de 09,30h  fins 14h. 

Reunió/formació: Subrogació de treballadors als CET. 

• Organitza: BUFET VALLBÉ 

• Data: 15 de novembre de 2016, de 10h fins 12,30h 

 


