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La Fundació Privada el Maresme Pro Persones amb
Disminució Psíquica és una entitat d’iniciativa social
sense ànim de lucre nascuda l’any 1966 amb l’objectiu
de promoure i impulsar la integració social de les
persones amb discapacitat psíquica. El seu àmbit
d’actuació és la comarca del Maresme. I ha procurat des de
sempre donar resposta a les necessitats dels seus usuaris
organitzant una àmplia xarxa de serveis per a oferir-los una
atenció continuada.

Actualment la Fundació el Maresme atén, en els diferents
centres i serveis que composen la xarxa assistencial que van
des de la primera infància fins a l’edat adulta, un col·lectiu de
més de 1.500 persones.

Actuacions destacades de l’any 2007:
La celebració dels 40 anys de l’entitat promoguda per
l’Associació de Pares.

El desenllaç de la querella contra els antics responsables de
l’entitat amb una important recuperació dels diners manllevats
ha fet encara més joiosa aquesta celebració tot tancant
definitivament  una pàgina de la història de l’entitat per iniciar
una nova etapa.

Tot i que us en donem més detall a les pàgines següents, volem
assenyalar de manera especial en aquesta presentació: la nova
embranzida que a la nostra entitat  ha pres la formació prelaboral;
l’inici de l’activitat de la nova Àrea d’Innovació i Desenvolupament
amb un fort impuls dels projectes de recerca i aplicació de les
noves tecnologies a les persones; la consolidació de la nova
gestió i organització de la Llar Santa Maria; el 25è aniversari
del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
(CDIAP); la consolidació de les antenes d’aquest servei a El
Masnou i Arenys de Mar; i finalment l’acceptació de la cessió
de la finca rústica de Can Percala, propietat de la Fundació
Alzina i Arenas, que ha dipositat tota la seva confiança en la
nostra entitat amb vista al bon ús d’aquest gran espai.

Actuacions destacades de l’any 2008:
Durant els primers mesos la Fundació té previst posar en
marxa el nou Centre de Teràpia Ocupacional Can Negoci
que s’ha construït en uns terrenys cedits per l’Ajuntament
d’Argentona.

Amb la inauguració d’aquest edifici la Fundació el Maresme
fa palesa una vegada més la importància de la complicitat en
la gestió dels serveis a les persones.  Aquest edifici, sostenible
i respectuós amb el seu entorn, ha estat construït gràcies a

la participació de molts: des de les instàncies públiques fins
a les empreses privades; i també gràcies a les aportacions de
molts particulars. La ressonància de la campanya “Sumem
per Can Negoci” als diferents mitjans de comunicació de la
comarca n’és la principal expressió.

Però la Fundació vol anar més enllà i per això està treballant,
des de la seva Àrea d’Innovació i Desenvolupament i conjun-
tament amb l’Escola Universitària Politècnica del Maresme
i el Tecno Campus Mataró, en la creació d’un espai més ampli
de recerca que, mitjançant l’aplicació de les noves tecnologies,
doni resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat
i ampliï aquesta resposta també a d’altres col·lectius.

La Fundació el Maresme durant el 2008 i un cop iniciada
l’adequació de la finca de Can Percala, l’enjardinament de la
qual haurà estat realitzat pels alumnes dels nous cursos de
formació, iniciarà una sèrie d’activitats de lleure per a tots
els usuaris que podran fruir a partir d’ara d’aquest gran espai
de natura que ha estat confiat a la nostra entitat.

També és voluntat de la Fundació seguir ampliant l’oferta
formativa tant per a les persones que ja reben algun dels
serveis de l’entitat com per a aquelles que hi arriben sol·licitant
algun tipus d’atenció.

Quedarà com a repte pendent, sol·licitat per gran part de
les famílies, el futur del servei d’acolliment residencial i de
la seva ampliació. La demanda d’aquest servei és cada vegada
més elevada i ara com ara encara no estan prou definides
unes bases sòlides per al seu manteniment.

La construcció d’una nova escola queda, una vegada més,
pendent de la decisió que al respecte prengui l’autoritat
competent, per bé que tant la Fundació com el propi Ajunta-
ment de Mataró, que ha cedit els terrenys per a la seva
construcció, han posat ja tots els elements per tal que aquesta
nova escola pugui esdevenir aviat realitat.

És doncs amb el treball i amb l’entusiasme de tots que la
Fundació el Maresme seguirà caminant per acomplir els
objectius que ja fa molts anys es van plantejar un grup de
famílies de persones afectades per una discapacitat psíquica.

Aquesta memòria preten fer un breu recull del present de
la Fundació el Maresme i dels reptes i interpel·lacions que
se li plantegen amb vista al futur.

Moltes gràcies.
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L’activitat dels centres,

serveis i àrees
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El servei de diagnòstic
i orientació
L’SDO és la porta d’entrada a la nostra institució.
Orienta i dóna resposta a les consultes i demandes
que tinguin relació amb la discapacitat psíquica.

Així mateix, ofereix diagnòstic biopsicosocial en
aquells casos que ho requereixin a través del seu
equip tècnic interdisciplinari.

Nombre de diagnòstics realitzats | 47
Altres gestions i atenció a les demandes | 268

Tipologia de les demandes ateses:
– Demandes d’informació i orientació per a temes

laborals, ocupacionals, formatius i legals.
– Sol·licituds de serveis ocupacionals, residencials, de

respir, del Programa de suport a l’autonomia a la
pròpia llar, i de valoració del grau de dependència.

– Gestions i tràmits administratius.

Població d’origen dels consultants:
59% de Mataró
22% de l’Alt Maresme
19% del Baix Maresme

Derivacions:
D’aquestes 268 demandes: 115 han estat derivades a
centres, serveis, cursos i activitats de la mateixa entitat,
55 han quedat en llista d’espera, 98 s’han derivat a d’altres
serveis, centres i recursos de fora de l’entitat.

El CDIAP del Maresme.
Centres de Mataró,
el Masnou i Arenys
de Mar
El CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç) és un servei que atén a les famílies
preocupades per qualsevol aspecte del creixement
dels seus fills des del naixement fins als 6 anys. És un
servei d’assessorament, diagnòstic i tractament en
règim ambulatori; l’àmbit d’intervenció del qual
comprèn: el treball amb la comunitat, el diagnòstic
bio-psico-social i l’atenció directa. Els professionals
del CDIAP actuen des dels seus tres emplaçaments:

– Seu central a Mataró (c/ Prat de la Riba, 73,
de Mataró),

– Antena del Maresme Nord (c/ Can Nadal,
a Arenys de Mar)

– Antena del Maresme Sud (Av. Joan XXIII, 13,
d’el Masnou).

Nombre de nens/es i famílies atesos | 649

Les activitats desenvolupades el 2007:
– S’han incorporat nous professionals, s’han implantat

nous models d’organització i gestió del servei i s’han
plantejat nous models d’atenció.

– S’ha inaugurat la nova antena del Maresme Nord a
Arenys de Mar per apropar i millorar l’atenció als
nens/es i famílies d’aquella zona. I s’ha ampliat con-
siderablement el volum d’atenció a l’antena del
Maresme Sud al Masnou.

– S’han iniciat les celebracions del 25è aniversari del
servei.

– S’ha treballat conjuntament amb diferents ajuntaments
de la comarca en projectes adreçats a infància i
família.

– S’han realitzat activitats de sensibilització, prevenció
i treball comunitari amb diferents col·lectius relacio-
nats amb la infància.

– S’ha continuat assessorant i col·laborant amb les
Escoles Bressol Municipals de Mataró i Premià de
Dalt, i amb d’altres centres i serveis d’atenció a la
primera infància.

– S’ha iniciat la col·laboració i seguiment de casos amb
el servei d’otorinolaringologia de l’Hospital de Mataró
i amb el servei de rehabilitació de l’Hospital de Calella.



L’Escola d’Educació
Especial L’Arboç

L’Escola d’Educació Especial L’Arboç és un centre
educatiu d’atenció específica, d’àmbit comarcal,
concertat pel Departament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya, especialitzat en l’atenció de nens
i nenes d’edat escolar (de 3 a 18 anys), amb lesions
neurològiques greus i trastorns en l’organització
motriu que interfereixen el procés de desenvolupa-
ment, aprenentatge i relació (paràlisi cerebral, malaltia
degenerativa, posttraumatisme o altres).

Els serveis que ofereix l’Escola actualment són: atenció
escolar; servei de menjador; atenció assistencial i de
monitoratge; transport; tractament fisioterapèutic;
tractament logopèdic; tractament amb suport infor-
màtic i ajuts tècnics; suport, atenció i assessorament
a les famílies; servei de treball social; servei de
diagnòstic i orientació; seguiment mèdic i neurològic
periòdic; servei psicològic.

Els objectius per al 2008 són:
– Celebració de les 15es Jornades per a Professionals

de la Primera Infància: l’Atenció Precoç: Experiències,
Projectes, Preguntes i Mirades.

– Ampliació de les instal·lacions d’Arenys de Mar i de
Mataró.

– Continuació i ampliació dels projectes de col·labo-
ració amb ajuntaments, hospitals (projecte coparti-
cipant amb l’Hospital de Mataró de creació d’un
nou servei de valoració audiològica a Can Ruti),
àrees bàsiques de salut, escoles bressol (del Masnou,
Teià i Alella) i d’altres serveis d’atenció a la infància
i/o les famílies.

– Elaboració del Protocol de detecció de factors de
risc i senyals d’alerta en la primera infància.

– Publicació del nou llibret divulgatiu: La família, així són
les coses: de l’alimentació a la parla.

Nombre total d’alumnes del 2007 | 49
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Les activitats desenvolupades el 2007:
– Posada en funcionament del projecte de seguiment

sobre les dificultats deglutòries dels nens atesos, en
col·laboració amb l’Hospital de Mataró i de Sant Joan
de Déu.

– Creació de l’aula d’estimulació multisensorial, per a
complementar l’acció terapèutica educativa dels
alumnes.

– Inici, gràcies a la subvenció del ACC10 CIDEM/COPCA,
dels treballs tècnics per a la creació del portal web
LaMosqueta.cat, que presenta un conjunt d’activitats
destinades a nens i nenes amb discapacitats motrius,
sensorials i cognitives, així com els que estan en edat
d’escola bressol i educació infantil.

– Participació en el programa “Fent esport” sostingut
per la Federació Esportiva Catalana i en el de reflexo-
logia podal de la Fundació Cruyff.

Els objectius per al 2008 són:
– Continuar treballant amb l’Ajuntament de Mataró i

la Generalitat de Catalunya per construir un nou
edifici per a l’escola. El nou equipament superarà les
actuals condicions i mancances d’espai, seguretat i
instal·lacions, i possibilitarà l’atenció a nens de la
franja d’1-2 (escola bressol) i 18-20 anys.

– Incrementar la dotació de material específic per a
l’accessibilitat (utillatges per a millorar l’accés a
l’entorn comunicatiu i ortopèdic).



– Un centre pioner en innovació social, energètica i
mediambiental . Un edifici respectuós amb el medi
ambient en dos aspectes: per les actuacions en l’àmbit
de l’estalvi i l’eficiència energètica, en aspectes
arquitectònics i d’instal·lacions, i per la integració de
les energies renovables per a satisfer les necessitats
de l’equipament.

– Arrencada de la Unitat d’Atenció Diferenciada "Més
40" del CO Jaume Isern, que donarà atenció a 34
dels usuaris/es ja atesos al centre. Una unitat d’atenció
per als usuaris/es de més de 40 anys amb més limita-
cions funcionals, que requereixen un ritme més
tranquil i unes activitats més personalitzades.
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Les activitats desenvolupades el 2007:
– Atenció als mòduls provisionals del Centre de Teràpia

Ocupacional d’Argentona, que passa d’atendre 16
usuaris/es en 2 grups (el 2006) a 34 persones en 4
grups (el 2007).

– Treballs tècnics preparatoris per al nou Centre
Ocupacional Can Negoci a Argentona i campanya
publicitària "Sumem per Can Negoci" als mitjans de
comunicació : que dóna l’opció d’adquirir una de les
200 plaques solars fotovoltaiques que conformen la
gran coberta energètica amb l’objectiu de fer partícip
a tothom de la construcció d’aquest centre innovador.

– Incorporació de professionals especialitzats en les
àrees de psicomotricitat i informàtica.

– Incorporació de dos usuaris del Servei Ocupacional
d’Inserció (SOI) per donar suport a les tasques
administratives del CO Jaume Isern i CO Can Targa.

Els centres de teràpia
ocupacional Jaume
Isern, Can Targa, Sure-
res i Argentona (provisional)

Els centres de teràpia ocupacional estan adreçats a
persones amb discapacitat psíquica de més de 18
anys, amb un grau de disminució igual o superior al
65%. S’hi treballa l’ajustament personal i social: el
conjunt d’activitats que tenen per objecte una habi-
litació de la persona, una millora amb el seu entorn
cívic; i l’ocupació terapèutica: tasques en les quals
l’usuari pot adonar-se de l’assoliment d’un resultat
material i satisfactori.

La Fundació el Maresme presta el servei de teràpia
ocupacional a través de quatre centres:

– El Centre Ocupacional Jaume Isern a Mataró
– El Centre Ocupacional Can Targa al Masnou
– El Centre Ocupacional Les Sureres a Mataró, que

atén a persones amb discapacitat psíquica d’edat
avançada

– El centre ocupacional provisional d’Argentona

Usuaris atesos 1 167

Els objectius per al 2008 són:
– La posada en funcionament del Centre de Teràpia

Ocupacional Can Negoci a Argentona, que tindrà una
capacitat per a 80 persones i que donarà entrada als
usuaris dels mòduls provisionals del CO d’Argentona,
a persones que estan en llista d’espera i a nous
usuaris.



Les activitats desenvolupades el 2007:
– Creació de l’Àrea de Formació i Inserció (tant a

l’empresa protegida com a l’empresa ordinària):
· Creació de la figura del responsable de formació

i inserció.
· Organització de 3 cursos de "Formació en jardineria

bàsica", i un curs d’" Auxiliar de jardineria i centres
de jardineria", i incorporació posterior de 10
persones com a peons de jardineria dins del CET.

· Organització de 2 cursos d’Auxiliar de recep-
ció/oficina:  formació teòrica i pràctiques en empresa
ordinària.

· S’ha iniciat l’aplicació de la metodologia del "treball
amb suport" mitjançant el seguiment d’una persona
contractada en una empresa ordinària.

· S’ha signat un conveni amb SIL-ECOM per a la
sensibilització de les empreses i recerca de pràcti-
ques per als alumnes dels cursos.

– Impuls de les TIC com a eina laboral i com a eina de
comunicació:
· Creació d’una nova àrea prelaboral basada en el

procés de digitalització de documents i arxius. S’ha
equipat una aula de digitalització amb 4 unitats de
treball d’alta potència, amb l’objectiu d’oferir una
nova línia d’activitats laborals altament especialitzada
i basada en les TIC.

· Creació d’un "Messenger Visual" amb símbols
pictogràfics SPC (Pictographic Communication Sys-
tem).

El Servei Ocupacional
d’Inserció (SOI)

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) atén a persones
amb discapacitat psíquica que estan en edat laboral
amb un grau de disminució igual o superior al 33%,
que han acabat el període de formació escolar i que
encara no estan integrades ni dins del Centre Especial
de Treball (CET) ni dins del Servei de Teràpia Ocu-
pacional (STO).

Nombre total d’usuaris del 2007 | 70
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Els objectius per al 2008 són:
– Posar en funcionament la Unitat de Digitalització

de Documents i Arxius. Iniciar la fase de formació
pràctica als usuaris i la fase de comercialització
per tal que esdevingui un recurs laboral i productiu.

– Donar continuïtat al curs d’Auxiliar de jardineria i
centres de jardineria.

– Noves edicions del curs d’Auxiliar de recep-
ció/oficina.

– Ampliació del ventall formatiu a perfils laborals
relacionats amb l’hostaleria.

– Continuar amb les accions iniciades en relació
amb el coneixement i aplicació de la metodologia
del "treball amb suport", per tal de facilitar la
inserció laboral dins l’empresa ordinària.

– Seguir realitzant accions per a la promoció de les
TIC, com a eines laborals i com a eines de comu-
nicació.
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Les activitats desenvolupades el 2007:
– Creació de 6 nous llocs de treball.
– Tasques d’integració de 2 peons a l’empresa ordinària.
– Consolidació del protocol d’actuació en processos

d’envelliment, deteriorament i pèrdua de capacitats
laborals.

– Organització d’activitats formatives per a treballadors
discapacitats, i oferta d’activitats formatives per als
professionals.

– Projecte d’intervenció comunitària amb les àrees
bàsiques de salut.

– Participació en taules tècniques i comissions de
treball de l’Administració i del sector.

El Centre Especial
de Treball CEO
del Maresme
El CEO del Maresme és el Centre Especial de Treball
(CET) de la Fundació el Maresme i la seva finalitat
és la creació i el manteniment de llocs de treball per
a persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca
del Maresme, amb l’objectiu últim d’aconseguir una
millora en la seva qualitat de vida.

El CEO del Maresme integra persones en edat laboral
i amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
en un règim de treball normalitzat, a dins del propi
CET (en les  àrees de Jardineria, Serveis i Manipulats)
i donant suport en aquelles persones que puguin tenir
accés a l’empresa ordinària.

Nombre de persones amb discapacitat psíquica ateses
i col·locades el 2007 | 203

Els objectius per al 2008 són:
– Creació de 10 nous llocs de treball.
– Aplicació de noves eines de treball: ICAP (Inventari

per a la planificació de serveis), CALS (Escala de
Conducta Adaptativa),  ALCS (Currículum d’habilitats
per a la conducta adaptativa) i EIS (Escala d’Intensitats
de suport).

– Donar continuïtat al treball d’integració a l’empresa
ordinària, i recerca de noves àrees de treball.

– Donar continuïtat al treball tècnic amb la comunitat.



El Servei d’Habitatges

El Servei d’Habitatges té per objecte proporcionar
atenció i acompanyament en una llar substitutòria
o pròpia, amb qualitat de vida i benestar a persones
adultes amb una discapacitat psíquica en grau igual
o superior al 33% de la comarca del Maresme.

En funcionament des de l’any 1988, el Servei compta,
fins aquest moment, amb dues modalitats de prestació
de serveis:

Les llars-residència:
– La Llar-residència La Ronda

Ubicada a la Ronda Alfons XII, núm. 87 de Mataró

Atén 14 persones amb necessitats de suport diverses.

– La Llar-residència Carrer Vitòria
Ubicada al C./ Vitòria , 16 de Mataró

Atén 14 persones amb necessitats de suport diverses.

– La llar-residència les sureres.
Ubicada al C./ Riu Segre, 25 de Mataró

Atén 8 persones que per la seva edat, per les seves
capacitats o per les seves característiques necessiten un
entorn contenidor i segur i un nivell de suport limitat,
extens i generalitzat.

Total de persones ateses | 36

El Programa de suport a l’autonomia a la pròpia Llar:
Proporciona a aquelles persones amb discapacitat
psíquica i un nivell alt d’autonomia i capacitats, una
sèrie de suports puntuals i intermitents, que els
faciliten la seva integració social i els permet de
portar una vida independent i desinstitucionalitzada
al seu domicili particular, ja sigui de lloguer o en
propietat, sols o acompanyats.

Total de persones ateses | 23

Els objectius per al 2008 són:
– Celebrar el 20è aniversari de funcionament del

servei.
– Estudiar la viabilitat de les obres d’adequació i

millora de la Llar-residència La Ronda.
– Treballar amb els responsables de gestionar

l’habitatge de protecció pública o de baix cost,
per tal d’afavorir que el màxim de persones
discapacitades amb un perfil alt d’autonomia puguin
accedir a una habitatge que els permeti rebre els
serveis del Programa de suport a l’autonomia a
la pròpia llar.

– Abordar, com a servei i juntament amb la resta
de la institució, les interpel·lacions que suposen
l’envelliment dels usuaris/es i les seves noves
necessitats, la gran demanda de serveis d’acolliment
residencial, i la situació dels usuaris/es amb trastorns
de conducta i personalitat.

– Activació del dispositiu de guàrdies de caps de
setmana i festius per tal de donar una millor
cobertura davant qualsevol situació d’emergència.

– Consolidació del Grup d’Autogestors del Programa
de Suport a l’Autonomia a la Pròpia LLar (grup
de suport mutu i autodirecció).

– Participació dels usuaris/es del Programa de suport
a l’autonomia a la pròpia llar al Congrés Interna-
cional de Famílies, Discapacitat i Qualitat de Vida.
Aportacions a Partir de la Recerca i la Pràctica,
organitzat per la UB.
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Les activitats desenvolupades el 2007:
– Adaptació progressiva a les directrius que marca

el nou Decret d’acolliment residencial, quant a
condicions funcionals, materials i de ràtios de
personal.

– Actualització de la Carta de Serveis i l’Ideari del
Servei.

– Incorporació de nous perfils professionals als
equips.

– Reforma de la sala polivalent de la Llar-residència
Carrer Vitòria.



Les activitats desenvolupades el 2007 :
– Consolidació de la gestió i organització del centre

per part de la Fundació i de la nova orientació
impulsada per la direcció tècnica del centre. S’ha
reorganitzat el centre i el personal, s’ha ampliat i
format l’equip d’atenció directa i de serveis generals
i s’ha reforçat l’equip tècnic. S’ha començat a fer un
treball interdisciplinari, instituint les reunions d’equip
i de supervisió.

– S’ha donat un tomb significatiu a les activitats i la
seva orientació, i s’han començat a introduir les
noves tecnologies en el treball quotidià amb els
usuaris/es.

– Ampliació de les places de centre de dia fins a 5
usuaris/es.

– Augment de la dotació d’ajuts tècnics necessaris per
al bon desenvolupament de l’atenció als usuaris/es.

– Gràcies al Departament d’Acció Social i Ciutadania
s’ha comprat una furgoneta per potenciar les sortides
i activitats fora del centre.
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La Llar Santa Maria

La Llar Santa Maria és un centre assistencial que
atén a persones en edat adulta amb discapacitat
psíquica profunda, amb greus disfuncions i amb
una necessitat de suport extens.

El nivell d’afectació dels usuaris fa que en molts
casos la discapacitat intel·lectual vagi acompanyada
de dèficits motrius i sensorials així com d’importants
problemes de salut.

El centre contempla una atenció interdisciplinar per
cobrir de manera integral les necessitats individuals
d’assistència, educatives i emocionals, a la vegada
que proporciona un seguiment molt acurat de
l’aspecte mèdic i rehabilitador.

El servei compta amb dues modalitats d’assistència:
– Centre diürn d’atenció especialitzada per a 5 persones.
– Residència per a 20 persones.

Els objectius per al 2008 són:
– Donar continuïtat a tot el seguit de noves pràctiques

i dinàmiques encetades el 2006 i 2007.
– Donar formació al personal en: informàtica, estimu-

lació multisensorial i teràpia ocupacional.
– Donar un impuls a la participació comunitària dels

usuaris/es del centre.



Els objectius per al 2008 són:
– Crear el Centre d’Innovació i Tecnologia Aplicada a

les Persones (CITAP) juntament amb l’ Escola Uni-
versitària Politècnica de Mataró (EUPM) i el Tecno-
Campus Mataró i iniciar les seves activitats de recerca
i desenvolupament de projectes.

– Desenvolupar i consolidar el desenvolupament de
l’Àrea dotant de més estructura la secció de projectes.

– Finalitzar i difondre el portal web LaMosqueta.cat
a escoles bressol, de primària i d’educació especial,
així com a les famílies i al públic en general.

– Consolidar l’equip d’innovació i recerca de la Fun-
dació.

– Desenvolupar una política de captació de fons pròpia
de l’Àrea d’I+D.

– Donar suport (tècnic i de recursos materials i
humans) als centres i serveis de l’entitat perquè
rebin el suport necessari per tal de fer un salt en
l’aplicació de les noves tecnologies a la seva activitat
habitual.

– Desenvolupar juntament amb la Fundació TecnoCam-
pus Digital un projecte conjunt per a crear i difondre
continguts digitals mitjançant eines multimèdia en
el canal web, adaptables a les diferents limitacions
psíquiques tant d’adults com d’infants i assegurar la
difusió de resultats més enllà de l’àmbit local, pro-
movent l’adopció dels continguts i les solucions
tecnològiques implantades per part d’altres institu-
cions anàlogues.

– Realitzar un programa mensual per al Digital Maresme
TV.
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L’Àrea d’Innovació
i Desenvolupament

Aquesta àrea, que just a les darreries d’aquest any
ha encetat el seu camí, pretén aglutinar la gestió dels
projectes de la Fundació relacionats amb l’innovació
la recerca i l’aplicació de les noves tecnologies a les
persones amb discapacitat.

Les activitats desenvolupades el 2007:
– Suport al Grup d’Iniciatives Informàtiques (GII)

del Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) en
l’endegament de la Unitat de Digitalització de
Documents i Arxius.

– Suport a la creació del portal web LaMosqueta.cat,
que presenta un conjunt d’activitats destinades a
nens i nenes amb discapacitats motrius, sensorials
i cognitives, així com els que estan en edat d’escola
bressol i educació infantil. L’objectiu del portal és
desenvolupar les capacitats motrius, cognitives i
comunicatives dels infants. Ofereix jocs educatius
accessibles, posa al servei dels infants i les seves
famílies continguts educatius i lúdics, proporciona
un mateix entorn educatiu a casa i a l’escola,
potencia l’ús d’internet en l’àmbit educatiu i de
recerca i dóna a tothom les mateixes oportunitats,
amb la característica diferencial de que les persones
amb greus problemes motrius o amb problemes
de relació poden accedir a tots els seus continguts,
activitats i propostes ja sigui amb el ratolí, el teclat
convencional o per encerclament.

– Creació d’un equip estable de professionals dedicats
a la innovació, la recerca i el desenvolupament de
projectes tecnològics a la Fundació.

– Planificació de noves plataformes de difusió digital
de continguts de la Fundació.
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 L’Àrea de Serveis
Generals i Gestió
de Recursos

L’Àrea de Serveis Generals i Gestió de Recursos és
l’encarregada de facilitar el bon funcionament general
de tots els centres i serveis de la Fundació en tot allò
que fa referència a:

– Manteniment
– Gestió dels serveis de neteja
– Contractes (mútues, manteniment, subministraments...)
– Prevenció de riscos laborals
– Medi ambient i gestió de llicències
– Serveis de menjador i catering
– Millores i reformes
– Gestió de compres
– Gestió d’assegurances
– Atenció a inspeccions de salut
– Gestió administrativa de logística
– Gestió de subvencions



2
Altres iniciatives

en marxa



L’oferta formativa
L’oferta formativa és el conjunt de cursos, cursets i
tallers de formació que la Fundació el Maresme
ofereix a la població adulta amb discapacitat psíquica
de la comarca. Els cursos ofereixen una sèrie d’eines
i recursos orientats al creixement personal i a la
integració social i comunitària de les persones amb
discapacitat.

L’any 2007 s’ha donat la següent formació:
Curs de lectoescriptura: alfabetització | 13 alumnes
Curs de lectoescriptura: per a iniciats | 13 alumnes
Català per a immigrants | 4 alumnes
Maneig de l’euro i economia domèstica | 9 alumnes
Habilitats per a la vida quotidiana | 8 alumnes
Cultura general i actualitat | 9 alumnes
Informàtica | 10 alumnes
Cura personal i higiene | 10 alumnes
Cuina bàsica | 14 alumnes
Expressió artística | 14 alumnes
Teatre | 18 alumnes

Total de places ofertes als cursos | 109
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La revista
Els Quaderns de la Casa

La Fundació el Maresme és una de les entitats pione-
res a Catalunya en l’atenció a les persones amb
discapacitat. I ho és per molts factors, però sobretot
per la qualitat tècnica del treball dels seus professionals
i la seva reflexió continuada al voltant de la feina feta.

La revista Els Quaderns de la Casa, de la qual ja se
n’han editat 5 números, és la revista de la Fundació.
Una publicació quadrimestral que vol donar a conèixer
el treball dels professionals de la Fundació, així com
les seves reflexions i anàlisis. És una eina d’intercanvi
d’idees, coneixements i informacions entre la gent
de la mateixa institució i col·laboradors del sector i
de fora i d’altres entitats.

Els objectius per al 2008 són:
– Donar continuïtat i ampliar la programació de cursos

i tallers.
– Ampliar la xarxa de col·laboradors i socis del projecte.
– Continuar amb l’objectiu d’externalitzar la formació

al màxim i que sigui la mateixa oferta de la comunitat
(centres cívics, ajuntament, entitats) que la inclogui
en la seva programació.

La docència:
col·laboracions
amb universitats
i centres docents

És objectiu prioritari de la nostra entitat col·laborar
en la formació dels futurs professionals del tercer
sector de Catalunya. De l’àmbit educatiu i pedagògic,
psicològic, sanitari, social i familiar, professional,
assistencial i de lleure.

És per això que la nostra entitat té subscrits múltiples
convenis per tal de col·laborar en la formació pràctica
i teòrica d’universitats, instituts, escoles i centres
docents i acadèmics. Amb la UB, la UAB, la URL,
l’EUPM, la UPC, la UOC, l’Escola Pia Santa Anna,
l’IES Satorras, l’IES Thos i Codina, l’IES Puig i Cada-
falch, l’IES Maremar, FRETA, la Fundació Hospital, la
Fundació Pere Tarrés.



3
Dades de l’entitat

i informe de gestió



65% Subvencions 23,5% Ingressos per serveis i concerts
8,9% Altres ingressos de gestió

2,3% Ingressos socials i altres
0,1% Ingressos financers

Ingressos (6.330.699,3)

54% Ingressos per vendes i serveis 38,9% Subvencions
6,8% Ingressos extraordinaris

0,3% Ingressos financers

Ingressos (4.696.901,1)

80% Personal 9% Serveis externs
7,4% Compres

3% Amortitzacions
0,6% Despeses financeres

0,1% Despeses extraordinàries
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El personal

A serveis centrals i administratius 7
A serveis tècnics i socials 5
A serveis generals,
manteniment, neteja i restauració 17
Al CDIAP  25
A l’Escola L’Arboç 34
Al CEO 47
Als STO 38
Al SOI 13
Al Servei d’Habitatges 30
A la Llar Santa Maria 29

EN TOTAL  245
professionals

Nombre d’usuaris atesos

Al Servei de Diagnòstic i Orientació 268
Al CDIAP 649
A l’Escola L’Arboç 49
Al CEO 203
Als STO 165
Al SOI 72
A la Llar Santa Maria 24
Al Servei d’Habitatges 54
Als cursos d’oferta formativa 109

EN TOTAL 1.593
persones ateses

Procedència

De Mataró 40%
De Barcelona 18%
Del Maresme Sud 27%
Del Maresme Nord 14%

86% Personal 6% Serveis externs
5% Compres

2,7% Amortitzacions
0,2% Despeses financeres

0,1% Despeses extraordinàries

Ingressos i despeses Fundació el Maresme

Ingressos i despeses CEO

Despeses (5.889.160,6)

Despeses (4.300.609,2)



4
Aliances i complicitats



Moltes gràcies

En un món i una societat com l’actual: globalitzada, interconnectada, dinàmica, interactiva, és evident que la Fundació
el Maresme podria fer ben poca cosa sense el suport de múltiples agents que col·laboren, participen i es fan còmplices
amb nosaltres, les nostres activitats i els nostres projectes i reptes.

És un objectiu estratègic per a la nostra entitat el desenvolupar una extensa xarxa d’aliances, col·laboradors i socis
que ens porti a la creació de sinergies i a l’ intercanvi i benefici constant i mutu entre uns i altres.

En la memòria que teniu a les mans volem dedicar un especial agraïment a tots aquells que fan possible la nostra
tasca. Moltes gràcies a tothom.

Volem fer un especial agraïment a totes aquelles institucions, organismes i entitats que amb el seu finançament han fet
possible que molts dels nostres projectes esdevinguin realitat:

Ajuntaments de: el Masnou,  Arenys de Mar,  Argentona,  Vilassar de Mar, Premià de Dalt,  Alella,  Vilassar de Dalt, Premià de Mar,
Sant Andreu de Llavaneres, Canet de Mar, Dosrius, Cabrera de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Calella, Teià, Pineda de Mar, Malgrat
de Mar, Arenys de Munt, Òrrius, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta.

Caixa d’Estalvis Laietana/ Caja Madrid, “La Caixa”, Caixa Tarragona, Caixa Sabadell i Caixa Manresa.

Proter & Gamble

I a totes aquelles persones que a títol individual han fet les seves aportacions, petites o grans i que ens han ajudat a tirar endavant.

Així mateix volem destacar i agraïr molt la col·laboració i el suport de:

Al voluntariat: Moltes gràcies a totes les persones que individualment i dedicant part del seu temps i la seva energia donen
suport a diferents iniciatives dels centres i serveis amb dedicació i altruisme.

Universitats, instituts i escoles: La UB, la UAB, la URL, l’EUPM, l’EUM, la UPC, la UOC, Escola Pia Santa Anna de Mataró, IES
Satorras de Mataró, IES Thos i Codina de Mataró, IES Puig i Cadafalch de Mataró, IES Maremar d’el Masnou i les escoles FRETA
de Mataró.

Hospitals: L’Hospital de Mataró, l’Hospital de Calella, l’Hospital de Sant Joan de Déu, l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona,
l’Hospital de Salt i la Unitat d’Hospitalització Especialitzada per a Discapaciats (UHEDI).

Entitats i associacions: Federació APPS, Coordinadora de Tallers, Coordinadora de Profunds, l’ONCE, l’Associació Taller d’Idees,
l’Associació Voluntaris pel Futur, l’Esplai Rabadà, la Fundació TecnoCampus Audiovisual, els Salesians de Mataró (Programa Aprèn
i Treballa), la Fundació Hospital, la Fundació i l’Associació GIMM, la Fundació Pere Tarrés, la Casa de la Música Popular,  la Recicladora
Cultural, l’Auditori, la Federació ECOM, l’Òmnium Cultural, el Casal d’Avis del Parc, la Sala Cabanyes de Mataró, la Fundació
Cruyff, la Federació Esportiva Catalana per a Paralítics Cerebrals.

A les empreses: Arcàdia, SCCL, cooperativa de gestió cultural i Discoteca Vinizius.
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El valor de la diferència

Fotografia guanyadora dels concurs fotogràfic d’enguany organitzat pel Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç. És de: Mª Josep Guixot Rovira

Escola d'Educació Especial L'Arboç
Plaça dels Bous, 3-5, 08301 Mataró
Tel. 93 7904748

CDIAP Mataró
C/ Prat de la Riba, 73, 08301 Mataró
Tel. 93 7902447

CDIAP antena El Masnou
Av. Joan XIII, 13-17 local A,  08320  El Masnou
Tel. 93 5407139

CDIAP antena Arenys de Mar
C/ Can Nadal, 7,  08350 Arenys de Mar

Servei de Teràpia Ocupacional Jaume Isern
C/ Galícia, 191, 08303 Mataró
Tel. 93 7578718 –  Fax. 93 7575796

Servei de Teràpia Ocupacional Can Targa
C/ Camil Fabra, 15, 08320  El Masnou
Tel. 93 5400277 – Fax. 93 7905232

Servei de Teràpia Ocupacional Les Sureres
C/ Riu Segre, 25, 08304 Mataró
Tel. 93 7995838 – Fax.  93 7575796

Servei Ocupacional d'Inserció Jaume Isern
C/ Galícia, 191, 08303 Mataró
Tel. 93 7984952 – Fax. 93 7575796

Centre Especial de Treball
CEO del Maresme
C/ Galícia, 191, 08303 Mataró
Tel. 93 7578388 – Fax. 93 7575796

Llar-residència La Ronda
Ronda Alfons XII, 87, 08302 Mataró
Tel. 93 7982993

Llar-residència Carrer Vitòria
C/ Vitòria, 16, 08303 Mataró
Tel. 93 7994885

Llar-residència Les Sureres
C/ Riu Segre, 25, 08304 Mataró
Tel. 93 7992339

Programa de Suport a l'Autonomia
a la Pròpia Llar SASVI
Plaça dels Bous, 3-5, 08301 Mataró
Tel. 93 7904748

Llar  i Centre de Dia Santa Maria
Ronda Alfons XII, 127, 08301 Mataró
Tel. 93 7995302

Serveis Centrals de la Fundació | Plaça dels Bous, 3-5 | 08301 Mataró |  Tel. 93 7904748


