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Índex

A la Fundació el Maresme treballem per a les PERSONES 
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, amb l’objectiu de 
generar oportunitats que afavoreixin la seva autonomia i 
qualitat de vida.

Som moltes les persones implicades en aquest procés: les 
persones ateses i les seves famílies, el Patronat de la Funda-
ció, els treballadors del CET i tots els professionals, els amics 
i col·laboradors, entitats, empreses, administració pública i 
voluntaris. Entre tots fem realitat el nostre projecte. 
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Ens plau de presentar-vos l’informe anual, amb el rendiment 
de comptes i les activitats realitzades pels diversos serveis 
mancomunats de la Fundació del Maresme i el Centre 
Especial de Treball. Ha estat un any especialment intens, 
en el qual hem de lamentar la sensible pèrdua del nostre 
president, Sr. Josep Planas i Nielfa, traspassat el 27 de maig 
de 2013. 
El mes de juliol era nomenat president el Sr. Josep Morgades, 
que des del mes de febrer exercia de vicepresident, càrrec 
que passaria a ocupar la Sra. M. Àngels Armengol, que 
s’havia incorporat a la Junta de Patrons en tombar l’any. Fruit 
de la renovació de càrrecs en el principal òrgan de govern, 
el mes de gener també era reelegit com a patró el Sr. Jaume 
Calsapeu, que segueix exercint de secretari.
Del balanç econòmic que ha deparat el 2013 se’n poden 
extreure conclusions molt més positives que l’any anterior, 
malgrat la persistència de la crisi i l’afebliment dels recursos 
dels quals depenem. En un context de precarietat laboral i de 
deteriorament dels paràmetres tradicionals que asseguren la 
nostra pervivència, valorem molt més, encara, l’esforç de la 
direcció general i de tots els professionals i treballadors per 
complir escrupolosament amb els objectius fundacionals i 
garantir el servei modèlic que s’exigeix la Fundació, contenint 
costos i sanejant partides deficitàries. Aquesta responsabilitat 
col·lectiva ha marcat el rumb de l’exercici.
En aquest sentit, convé destacar la posada en marxa d’un 
nou organigrama de gestió, per fer  més favorable el clima de 
treball i entesa, establint una relació basada en la confiança 
i l’assumpció de deures i responsabilitats. També ha estat un 
any per canalitzar nous projectes, com la recollida selectiva 
de residus i l’estrena de l’horta ecològica, de proximitat i 
amb compromís social de Can Parcala, al terme de Cabrera 
de Mar.
Així mateix, cal remarcar els avenços en l’ampliació de la 
Llar Les Sureres, l’optimització dels serveis de l’Antena Nord 
del CDIAP (el Masnou) que seran inaugurats el febrer de 
2014, l’organització del curs prelaboral i el servei d’atenció 
temporal per donar cabuda a totes les demandes en una 
autèntica acció de suplència, la creació de l’AMPA per satisfer 
les aspiracions de les famílies de les noies i nois atesos a 
l’escola L’Arboç...
Temes patrimonials també han ocupat moltes hores i gestions, 
com el nou conveni i contracte amb l’Ajuntament de Mataró 
que regula l’ús present i futur de la nostra seu social, l’edifici 
històric de la plaça dels Bous, així com l’ampliació del termini 
de cessió del dret d’ús de la finca de Can Negoci a Argentona 
(Servei de Teràpia Ocupacional Pere Parera). 
Volem agrair totes les aportacions públiques i privades que 
fan possible la nostra feina d’inclusió social. En aquesta línia 
de cooperació i reciprocitat, enguany posem en valor el 
devessall d’idees que s’han dut a terme per vertebrar una 
imatge positiva de la Fundació i l’acostament a la societat, 
gràcies a accions molt visibles i multitudinàries (iniciativa 
lúdica Santi, Dissantes, Nit de Gala...) i la presència continuada 
en jornades i esdeveniments cívics, des d’una perspectiva 
integradora i transversal.  

La Junta de Patrons

Patrons de 
la Fundació el Maresme
Sr. Josep Morgades Pla / President
Sra. Àngels Armengol Grau / Vicepresidenta
Sr. Jaume Calsapeu Cantó / Secretari
Sr. Carlos Sancho Madruga / Tresorer
Sra. Olga Ortiz Moreno / Vocal Ajuntament de Mataró
Sr. Joaquim Fernández Oller / Vocal Consell Comarcal
Sra. Josepa Rosich Rovira 
     / Vocal APA escola especial Les Aigües
Sra. Teresita Parera Fontcuberta / Vocal
Sra. Cristina Samsó Jubany / Vocal
Sr. Josep Sánchez Vico / Vocal
Sr. Francesc Suades Facerias / Vocal

Salutació
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Ressò i visualització exterior 
de l’activitat de la Fundació.

Cohesió institucional.

Més i nous voluntaris.

Més aportacions i col·laboradors.

Nous projectes al Centre Especial de Treball.

Ampliació de serveis.

Creació AMPA Escola L’Arboç.

Edifici de la plaça dels Bous compartit amb 
el Consorci de Normalització Lingüística.

Des de l’ICASS encara amb problemes.

Situació econòmica delicada, tot i un tancament  
econòmic amb superàvit, fet que suposa un canvi  
positiu en la tendència.

CEO amb pèrdues tot i que es manté el compromís
fundacional, mantenint tots els llocs de treball de les PD.

Atenció d’usuaris individualitzada excel·lent en 
situacions crítiques i en casos que ho requereixin.

Personal altament motivat i compromès.

Dissantes, relació amb les escoles, Nit de Gala, Assessors 
d’Il·lusions, Dia Internacional de la Discapacitat, Sant Jordi, 
curses esportives –Sant Silvestre i Moonrunning–, participació 
a la Cavalcada de Reis, intercanvis institucionals...

Neteja, recollida selectiva de residus, horta ecològica
i artesania.

Nou Servei Atenció Temporal, 2a edició curs prelaboral, 
club de feina amb finançament propi, inici servei 
CDIAP on-line.

Retallada 20% servei SASVI, aturada de vist-i-plaus per 
a nous usuaris, inseguretat en pagaments...

Millora significativa de l’àrea de manipulats. 

El 2013 el recordarem per...

Les persones 

Persones ateses al llarg del 2013

D’aquestes, 66 persones  
ateses en més d’un servei.

Servei de diagnòstic i orientació 191

CDIAP                1.364

Mataró, seu central     853
Antena Maresme Sud     278
Antena Maresme Nord     233

Una Fundació més activa a la xarxa.

Consolidar obertura de l’entitat 
a la ciutat.

Potenciar activitats de captació 
de recursos.

Implantar un sistema d’RSC 
–Responsabilitat Social Corporativa–.

Crear un grup de “voluntaris de coneixement”.

Iniciar procés de detecció de satisfacció 
de les famílies.

Implantar model de gestió per 
objectius a tots els serveis.

Ampliar la Llar Residència 
Les Sureres.

Crear un nou servei de RESPIR 
per a les famílies.

Nova ubicació al nou local CDIAP 
antena sud del Masnou.

Valorar viabilitat noves àrees 
de treball del CEO.

ens proposem...
El 2014

2.252  
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La Fundació el Maresme ofereix una atenció 
integral a les persones, donant atenció des de 
la infància i fins a la vellesa, creant i gestionant 
un ampli ventall de centres i serveis.  

El servei de diagnòstic 
i orientació

El servei ofereix orientació i assessorament, així com diagnòs-
tic bio-psico-social, a través del seu equip tècnic interdisci-
plinari, a les persones amb discapacitat que s’adrecen a la 
Fundació.
El seu objectiu és informar i oferir recursos a les persones 
amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies, els profes- 
sionals i les entitats.

Treballa en xarxa amb els serveis socials especialitzats en dis-
capacitat de la comarca, així com amb les UBASP dels muni-
cipis, treballadors socials dels CAP de salut; centres hospita-
laris, servei de psiquiatria, centres educatius, escoles d’adults, 
EAP, serveis d’orientació laboral, CAD, EVO laboral...

Destacats 2013 

Al llarg de l’any 2013 s’han atès un total de 191 demandes en 
relació a  sol·licituds d’orientació, de treball, de serveis ocu-
pacionals, de centres de dia, de serveis residencials, de pro-
cediments d’incapacitació i tutela, de tràmits de prestacions, 
de valoracions i revisions de discapacitat, de cursos de forma-
ció, d’activitats de lleure, esportives, de voluntariat i tràmits 
administratius diversos.

Població d’origen de les persones ateses:
39’7% de Mataró
27’4% de l’Alt Maresme
32’9% del Baix Maresme

Els serveis 

Serveis d’atenció diürna  351

Escola L’Arboç       48
STO Jaume Isern     85
STO Can Targa      27
STO Sureres      30
STO Pere Parera     81
Servei d’atenció temporal    16
SOI       45
Curs prelaboral      14
Centre de Dia Llar Santa Maria       5 

Serveis laborals  260

CEO, Centre Especial de Treball 189
Manipulats       62
Jardineria, manteniment      89
Àrea de neteja         9
Serveis interns       17
Recollida selectiva de residus      6
Agricultura ecològica i apicultura       4
Artesania         2
Servei de Formació 
i d’Inserció (SEFI)      71

Serveis residencials    86

Residència Llar Santa Maria   20
Llars residència     35
SASVI - Servei de Suport 
a la Vida Independent     31

CDIAP del Maresme 

Centre de Desenvolupament Infantil 
i Atenció Precoç

Total de nens/es atesos:            1.364
Mataró, seu central   853
Antena Maresme Sud    278
Antena Maresme Nord    233
  

El CDIAP del Maresme és un servei de la xarxa pública 
d’atenció, integrat en el Sistema Català de Serveis So-
cials de la Generalitat de Catalunya.  Fa assessorament, 
diagnòstic i tractament en règim ambulatori, adreçat als 
infants de 0 a 6 anys, de la comarca del Maresme, que 
presenten algun tipus de trastorn, discapacitat, disfun-
ció o disharmonia en el seu desenvolupament, o que es 
troben en situació de risc de patir-la.

Destacats 2013

• Nova organització del procés diagnòstic.
• Pilot implantació servei CDIAP on-line.
• 25es Jornades CDIAP.
• Reactivar nova seu per a l’antena sud del CDIAP del 

Masnou. 
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Escola d’Educació 
Especial L’Arboç

Total persones ateses: 48 nens/es de 3 a 20 anys.

L’Escola d’Educació Especial L’Arboç és un centre educatiu 
d’atenció específica, concertat pel Departament d’Educació 
de la Generalitat, especialitzat en l’atenció de nens i nenes 
d’edat escolar, amb lesions neurològiques greus i trastorns en 
l’organització motriu que interfereixen en el procés de desen-
volupament, aprenentatge i relació.

Destacats 2013

• Increment del concert amb el Departament d’Ensenyament 
a nivell de tres unitats més.

• Constitució de l’AMPA  de l’escola.
• Primer premi estatal ROMPER BARRERAS, tecnologia i 

capacitació: “Jo, com el meu germà”.
• Col·laboració amb els cursos de formació per a cuidadors 

no professionals de l’Escola Superior de Ciències de la Salut.
• Formació de tot l’equip a l’entorn de l’anàlisi dels proces-

sos de cognició i de llenguatge, en funció de les dificultats 
específiques de l’alumnat.

• Realització del fòrum científic-tècnic impulsat per l’equip 
de fisioterapeutes de l’escola i de DINCAT.

Servei Ocupacional
d’Inserció. SOI 

Total persones ateses: 45 

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) atén persones amb un 
grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33%, que 
han acabat el període de formació escolar. Adreçat a poten-
ciar i conservar les capacitats laborals per tal que l’usuari es-
tigui en disposició d’integrar-se a l’activitat laboral quan les 
circumstàncies ho permetin.

Destacats 2013

• Continuïtat del curs prelaboral.
• El grup de jardineria incorpora “manteniment del corral” i 

projecte “Apadrina  una gallina”. 
• Col·laboració continuada amb el CEO: àrea de manipulats, 

reciclatge, jardineria i artesania.
• Grup informàtica treballant per etiquetatge productes de 

Can Parcala, vídeos Santi i institucionals...
• Consolidació tallers amb animals: gossos, ocells i cavalls. 
• Participació campanya de Nadal amb Ajuntament de Mata-

ró: “Assessors d’Il·lusions”.
• Participació activa “Nit de Gala”.
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Serveis de Teràpia 
Ocupacional. STO

Total persones ateses:  223
STO Jaume Isern      85
STO Can Targa       27
STO Les Sureres       30
STO Pere Parera       81

Els Serveis de Teràpia Ocupacional són centres d’atenció 
diürna adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual de 
més de 18 anys, amb un grau de discapacitat igual o superior 
al 65%.
Es treballa l’ajustament personal i social i l’ocupació terapèutica. 

Destacats 2013

- STO Can Targa
• Implantació de dinàmica flexible, acurada i d’escolta activa 

per tal d’oferir un treball personalitzat amb cada usuari. 
• Elaboració dels PAI (Programes d’Atenció Individualitzada) 

segons model unificat de tots els STO. 
• Treball d’inclusió social al municipi del Masnou amb la re-

collida de llaunes.
• Reestructuració de l’ocupació terapèutica amb l’objectiu “a 

mida per a l’usuari”. 

- STO Les Sureres
• Consolidació del nou equip. 
• Elaboració dels PAI (Programes d’Atenció Individualitzada) 

segons model unificat de tots els STO.
• Consolidació del projecte d’adaptació a la vellesa (tallers 

diversos,  gimnàstica de manteniment).
• Inclusió del projecte Santi en el dia a dia del centre. 

- STO Jaume Isern
• Projecte postlaboral + nou servei d’atenció temporal amb  

incorporacions provinents del CEO. 
• Elaboració dels PAI (Programes d’Atenció Individualitzada) 

segons model unificat de tots els STO.
• Participació molt activa en la preparació i difusió del pro-

jecte SANTI.
• Participació activa “Nit de Gala”.
• Implementació del projecte de Suport Generalitzat: concre-

ció de les activitats d’ajust i de les activitats d’ocupació“. 

- STO Pere Parera
• Canvis positius de personal en els diferents grups de su-

port. 
• Elaboració dels PAI (Programes d’Atenció Individualitzada) 

segons model unificat de tots els STO. 
• Molta il·lusió i implicació en les diferents comissions de 

Santi i Dissantes. 
• Participació activa en la “Nit de Gala”.
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CEO 
del Maresme

Total persones treballadores  
amb certificat de discapacitat:  189 

Àrea de Manipulats     62
Àrea de Jardineria i Serveis    89
Àrea de Neteja        9
Àrea de Serveis Interns     17
Àrea d’Horta Ecològica       4
Àrea de Recollida Selectiva de Residus     6
Àrea d’Artesania        2

El CEO del Maresme és el Centre Especial de Treball  
de la Fundació el Maresme. 

El seu objectiu: 

• Oferir un treball productiu i remunerat adaptat a cada 
persona.

• Assegurar que la persona amb discapacitat rep els ser-
veis d’ajust personal i social que necessita.

• Ser un mitjà d’integració a l’empresa ordinària.

Destacats 2013

- USAP (unitats de suport a l’activitat professional)
• Alt nivell de qualitat i professionalitat, en bona part 

gràcies a la tasca complexa de seleccionar, formar i 
ubicar els treballadors amb discapacitat en els nous 
projectes i àrees que des del CEO s’han iniciat durant 
aquest 2013. Gestió de les tramitacions d’incapacitaci-
ons i jubilacions i posterior trasllat a altres serveis de la 
Fundació.

• Atenció sociolaboral continuada que presten en el seu 
dia a dia. 

• Esperit de millora continuada que aquest any s’ha  con-
cretat en la creació dels espais de reunions per als tre-
balladors de cada àrea del CEO i el suport prestat en 
l’inici dels nous projectes endegats des de la Fundació.

- NETEJA
• L’Àrea de Neteja del CEO és ja una realitat. El 2013 s’ha 

consolidat aquest servei.
• Augment de la cartera de serveis de neteja per a comuni-

tats, pàrquings, despatxos o habitatges.  
• Constatació què les formes d’integració de les persones 

amb discapacitats són moltes i que no hem de deixar de 
ser innovadors.

• El treball en equip de netejadores professionals amb peons 
amb discapacitat intel·lectual.

• Model a incrementar durant els propers anys.

- RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
• Dues causes amb un únic gest: reciclar i crear ocupació, 

aquest és el nostre lema i per això s’ha fet la recollida selec-
tiva de les diverses fraccions de paper i cartró, rebuig, oli, 
envasos, llaunes, taps i ampolles de plàstic...

• Consolidació de l’àrea de reciclatge amb la incorporació de 
noves línies de treball.

• Dos grups de treball formats per 1 monitor més 2 peons 
amb discapacitat intel·lectual cadascun,  i un equip de 2 pe-
ons més fent triatge, han donat cobertura a 200 empreses. 

• Els ingressos aconseguits han permès donar cobertura al 
cost directe dels grups de treball. 
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- JARDINERIA
• L’Àrea de Jardineria ha vist reduïts durant el 2013 els imports 

dels contractes fets amb l’administració pública, cosa que ha 
suposat tancar l’any amb pèrdues. 

• S’han dut a terme ajustos en la plantilla amb la reducció de 
3 monitors i un gran esforç de reorganització interna, fet que 
ha suposat la realització de “treballs de camp” per part de 
l’equip tècnic. 

• Han persistit els esforços per a captar nous clients i en alguns 
casos s’ha aconseguit augmentar les hores de feina, així com 
els dispositius i dotacions de personal.

• S’ha tancat l’any amb la prestació de serveis a 9 ajuntaments 
de la comarca, a la Companyia d’Aigües de Mataró, al Con-
sorci Sanitari del Maresme, al Consorci Port de Mataró, a 
PUMSA-GINTRA i al TecnoCampus Mataró-Maresme.

• Suport als nous projectes, especialment a la posada en marxa 
de l’hort de Can Parcala i a la consolidació dels serveis de 
neteja del CEO. 

- CAN PARCALA: Horta ecològica i apicultura
• S’ha iniciat el projecte de Can Parcala amb l’activitat d’horta 

ecològica i la implantació d’un nou model de venda a con-
sumidor final. 

• S’ha iniciat l’activitat d’apicultura amb la producció i venda 
de mel, i el servei de recollida d’eixams i retirada de ruscs a 
diversos municipis de la comarca. 

• L’horta ecològica, els serveis de proximitat, la compra res-
ponsable i el compromís social han de marcar aquest projec-
te d’integració sociolaboral.

- ARTESANIA
• Creació de  l’Àrea d’Artesania al CEO amb el suport di-

recte dels 4 STO, del SOI i de la Residència Llar Santa 
Maria.

• S’ha posat fil a l’agulla amb l’organització de l’artesania 
que s’elabora des de diferents centres i serveis de la 
Fundació, professionalitzant la producció.

• El desembre del 2013 ha estat el punt de sortida, amb la 
campanya nadalenca: la parada a la Fira de Pessebres i 
Ornaments de la plaça Santa Anna, el regal/ detall per a 
empreses i la venda de ponsèties.

- MANIPULATS
• S’ha aconseguit reduir el dèficit de l’àrea en més d’un 

40%.
• Adaptació als nou canvis i a les necessitats del mercat 

gràcies a la polivalència del seu equip i a la bona gestió. 
S’ha apostat per modificar l’horari laboral mantenint tot 
l’any un equip de treball que pot donar sortida a les ne-
cessitats dels nostres clients.

• S’ha fet un gran esforç en la captació de nous clients,  
essent aquests un total de 43 empreses. Cal tenir pre-
sent que el de manipulats és un dels sectors que ha 
notat més els vaivens de la crisi econòmica, ja que va a 
remolc d’altres sectors en declivi com l’automatització 
industrial o el sector editorial. 



10

Servei de Formació i 
d’Inserció. SEFI

Total de persones ateses:    71 

El Servei de Formació i Inserció té per objecte promoure la 
inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual 
dins el mercat de treball ordinari.

Destacats  2013

- FORMACIÓ LABORAL: 
• Curs de neteja d’immobles i superfícies finançat per FSC 

Inserta i Fons Social Europeu. 
• Curs de FO auxiliar de cuina organitzat conjuntament amb 

l’Escola del Gremi d’Hostaleria. 
• Curs d’habilitats personals bàsiques finançat per FSC Inser-

ta i Fons Social Europeu.
• Curs d’iniciació al treball sector serveis finançat per FSC In-

serta i Fons Social Europeu. 
• Curs d’habilitats laborals bàsiques. 
• Participació en la docència PQPI auxiliar de tasques admi-

nistratives en col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró. 

- CONVENIS DE PRÀCTIQUES:
• S’han signat 29 convenis de pràctiques.

- CLUB DE FEINA: 
• Accions d’acompanyament a la recerca activa de feina.

- PARTICIPACIÓ EN ELS PROGRAMES DEL DEPARTA-
MENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ DE LA GENERALITAT: 
• Finalització dels programes 2012 i nova concessió dels 

programes 2013: 
TAS. Treball amb Suport - Cofinançat pel Fons Social Euro-
peu.  
POIN. Programa d’acompanyament orientació i/o inserció  
- Cofinançat pel Fons Social Europeu i el Ministerio de 
Empleo i Seguridad Social. 

- INSERCIÓ LABORAL:  
• 10 insercions al CEO del Maresme. 
• 5 insercions a l’empresa ordinària.
• 4 renovacions de contracte a l’empresa ordinària. 

Servei 
d’Habitatges

Total persones ateses:     66
Servei de Llar Residència   35
Servei de Suport a la Vida Independent  31

El Servei d’Habitatges té per objectiu proporcionar atenció i 
acompanyament en una llar substitutòria o pròpia, amb qua-
litat de vida i benestar, a persones adultes amb discapacitat 
intel·lectual en grau igual o superior al 33%.

Destacats 2013

- Llar Residència
• La primera llar del Servei d’Habitatges, la llar la Ronda, va 

celebrar els 25 anys.
• Es tracta el tema dels “trastorns de conducta” i “l’envelli-

ment” que comencen a patir els usuaris de llars.
• Formació contínua de qualitat per als treballadors.
• Participació activa en activitats lúdiques i culturals que ofe-

reix el nostre entorn proper (la ciutat i Barcelona).
• Intercanvi d’experiències amb altres entitats.
  

- Servei de suport a la vida independent
• Retallada d’un 20% del finançament provinent de l’ICASS.
• Ajustos a la plantilla de personal d’atenció directa del Ser-

vei de Suport a la Vida Independent.
• Reorganització interna. Major intervenció de l’equip tècnic 

en les tasques d’atenció directa.
• Es consolida la trobada amb els usuaris fora de les seves 

llars.
• Participació activa en activitats lúdiques i culturals que ofe-

reix el nostre entorn proper (la ciutat i Barcelona).
• Intercanvi d’experiències amb altres entitats.
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Residència Llar 
Santa Maria

Total persones ateses:     25 
Places de residència     20
Centre de dia d’atenció especialitzada (CAE)  5
           
Residència Llar Santa Maria és un centre assistencial que atén  
persones en edat adulta amb discapacitat intel·lectual, amb 
greus disfuncions, sovint acompanyades de dèficits motrius 
i sensorials, així com d’importants problemes de salut i amb 
una necessitat de suport extens i generalitzat. 

Destacats 2013

• Inici de l’anàlisi del que suposa l’envelliment dels usuaris i 
les seves noves necessitats. 

• Noves activitats: teràpia amb gossos, fisioteràpia a la platja, 
ampliació activitat piscina... 

• Acompanyament i finançament a les treballadores del pro-
cés d’“Acreditació de competències”. 

• Participació en activitats lúdiques i culturals de la ciutat.
• Continuïtat en implantació de projectes TIC: catifa multi-

sensorial.
• Intercanvis professionals amb altres entitats.

Grup 
d’autogestors

Total persones ateses:  12 

El grup d’autogestors de la Fundació el Maresme s’inicia el 
2004 i actualment està format per 12 persones amb discapa-
citat,  dues persones de suport i un voluntari.
Les reunions parteixen de la voluntat de tenir un espai propi 
on poder compartir amb altres companys els canvis i experi-
ències que passen a la vida, de ser portaveus de les seves 
vides en primera persona i aprendre estratègies per poder 
decidir i escollir.
Com a professionals el que intentem és avançar fins al para-
digma inclusiu: fins fa poc temps els objectius de treball es 
plantejaven “per a ells” i ara la proposta és “amb ells”.

Destacats 2013

• Formació en treball en equip. 
• Participació d’un autogestor en el projecte Repensem  

DINCAT a la seu de la Federació.
• Xerrades de sensibilització en instituts i diferents espais de 

la ciutat.

Cooperació 
internacional

La Fundació el Maresme, seguint la voluntat de compartir 
les pròpies experiències, aprenentatges i recursos, i amb la 
intenció que esdevingui un punt de trobada on les sinergies 
creades ens permetin enriquir-nos, va crear el Grup de Coo-
peració Internacional per tal d’ajudar a impulsar projectes per 
a la millora de la qualitat de vida de les persones amb disca-
pacitat en l’àmbit de la cooperació internacional. 
Juntament amb FRATER NICARAGUA, l’Alcaldia de Masaya i 
amb la col·laboració del Col·lectiu Ronda, la Fundació parti-
cipa en el Projecte Desenvolupament Integral per a persones 
amb discapacitat a Masaya. 

L’objectiu és la creació d’un centre per a persones amb dis-
capacitat que atendria 105 persones, en una zona on actual-
ment els recursos per a les persones amb discapacitat i les 
seves famílies són molt limitats. 

Destacats 2013

• El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha con-
cedit un ajut econòmic al Grup de Cooperació Internaci-
onal que permetrà, al llarg del 2014, la realització de les 
obres programades. 
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L’equip humà

Direcció        5
Serveis tècnics de diagnòstic i orientació     3
Serveis centrals i administració      9
Serveis de restauració       1
CDIAP       35
Escola L’Arboç      36
STO (Servei de Teràpia Ocupacional)   57
SOI (Servei  Ocupacional d’Inserció)     6
SEFI (Servei de Formació i Inserció Laboral)  2
Servei d’habitatges i SASVI    32
Residència i CAE Llar Santa Maria   28

Serveis administratius      3
Serveis tècnics USAP      4
Àrea de jardineria    24
Àrea de manipulats     6
Àrea de neteja     12
Servei d’horta ecològica i apicultura    2
Servei de recollida selectiva de residus    3

Professionals a la Fundació   214  Professionals al CEO    54

Voluntaris     41
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Junta del Patronat

Direcció General - Albert Vidal

Direcció Econòmica i Financera - Ariadna Manent

Direcció de Recursos Humans - Pere Romano
Direcció Relacions Institucionals i Família - Lourdes Sellarès

Direcció Tècnica - Neus Ponsarnau

Innovació

SEFI

Comunicació
Gestió Immobles i Manteniment - Fernando Gonzalo

Suport Direcció - Araceli Cañete

Escola EE “L’Arboç” - Emi Camins

Mataró - Laia Serras
Arenys - Antònia Martínez
El Masnou - Eva Comas

CDIAP - Laia Serras

Jaume Isern - Beth Jovés
Pere Parera - Rosa M. Canal
Les Sureres - Dolors Cuevas
Can Targa - Marta Serra

Servei Teràpia Ocupacional

USAP - Joan Estella
Jardineria - Marc Oriol
Manipulats - Raül Torres
Neteja - Maite Escolano
Serveis Interns - Joan Estella
Nous Projectes - Joan Estella

CET / CEO del Maresme

- Vitòria - Estel Amatller
- La Ronda - Marisa Gonzalez
- Les Sureres - Albert Creus

Serveis Habitatge - Gabi Cañete

SASVI - Mireia Martín
Llars - Gabi Cañete

Residència / CAE Llar Santa Maria
- Domi Rodríguez

Servei Ocupació i Inserció - Mireia López

Tancament comptable 2013

Organigrama

FUNDACIÓ EL MARESME 

Balanç situació  
 Actiu no corrent 3.970 
 Actiu corrent 2.035 
 TOTAL ACTIU 6.005 
 
 Patrimoni net 3.396 
 Passiu no corrent 914 
 Passiu corrent 1.695 
 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 6.005 
 
Compte de pèrdues i guanys  
 Ingressos per les activitats 7.869 
 Aprovisionaments -409 
 Altres ingressos de les activitats 62 
 Despeses de personal -5.983 
 Altres despeses d'explotació -646 
 Amortització de l'immobilitzat -400 
 Subvencions, donacions i  
      llegats traspassats al resultat 204 
 Altres resultats 36 
 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 733 
 Ingressos financers  9 
 Despeses financeres -75 
 RESULTAT FINANCER -66 
 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 667 
 RESULTAT DE L'EXERCICI 667 

milers d’eurosmilers d’euros

CEO DEL MARESME 

Balanç situació  
 Actiu no corrent 423 
 Actiu corrent 1.632 
 TOTAL ACTIU  2.055   

 Patrimoni net 1.538 
 Passiu no corrent 22 
 Passiu corrent 495 
 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU  2.055   

Compte de pèrdues i guanys  
 Ingressos per les activitats 4.165 
 Aprovisionaments -206 
 Altres ingressos d'explotació 115 
 Despeses de personal -3.913 
 Altres despeses d'explotació -290 
 Amortització de l'immobilitzat -84 
 Subvencions, donacions i  
    llegats traspassats al resultat 47 
 Altres resultats 27 
 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -139 
 Ingressos financers  16 
 Despeses financeres -13 
 RESULTAT FINANCER 3 
 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -136 
 RESULTAT DE L'EXERCICI -136
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Col·laboracions 
i aliances

Finançadors institucionals
Departament de Benestar Social i Família
Departament d’Empresa i Ocupació
Departament d’Ensenyament

Col·laboradors institucionals
Ajuntament de Mataró
Ajuntament d’Alella 
Ajuntament d’Arenys de mar
Ajuntament d’Arenys de Munt
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Caldes d’Estrac
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament d’Òrrius
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Ajuntament de Vilassar de Mar
Consell Comarcal del Maresme
Diputació de Barcelona

Col·laboradors d’obres socials 
Obra social “La Caixa”
Obra social BANKIA

Associats  
DINCAT Federació Discapacitat Intel·lectual Catalunya
ACTAS Associació Catalana de Treball amb Suport
AESE Associació Española de Empleo con Apoyo
UCCAP Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
CCPC Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya
FEPCCAT Paràlisi Cerebral Catalunya
ASPACE 
CLÚSTER CRÉIXER. Grup Col·laboratiu de Centres Especials de Treball
ACEDE Associació Catalana Executius, Directors i Empresaris
Unió de Botiguers de Mataró

Amb la col·laboració de
Fundació Alsina Arenas
Fundación ONCE
Fundació Iluro
Mª F. de Roviralta
Empresa d’elevadors Orona
Roy Assessors, SL
Club de Muntanya Horitzons
Cima Dynàmic, SL
DHL transport
Pastisseria Nougat
Aigües de Mataró
Hallotex
DISMA Masnou
Vilaseca, SA
COPIMAR
Pastisseria Uñó
Adecco Fundación
Imaginàrium
Vallspetit. Artesà pastisser
MC Decorados, SL
Juan Massaguer, SL
PPQ 2002, SL
HITEX 2008, SL
Cultivos Lloveras, SL
Paul Gehring Int. Services, SL
Forn de pa Can Puig
Creu Roja Mataró
Eulogos Media
Trepa Die
Osona Industrial Plàstic, SL
Farmàcia Corona
Velcro Europe, SA
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
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AGRAÏMENTS

La tasca que té encomanada la Fundació el 
Maresme no seria possible sense la complici-
tat, disposició i finançament d’una gran xarxa 
d’amics col·laboradors que fan una aportació 
econòmica voluntària.

De manera especial volem significar la tasca 
del voluntariat: persones que dediquen part 
del seu temps a donar suport a diferents ini-
ciatives dels centres i serveis de la Fundació, 
així com a activitats com les DISSANTES.
La seva col·laboració i suport ha possibilitat 
organitzar activitats que difícilment s’haurien 
pogut realitzar sense la seva col·laboració. 

Convenis amb:
Centres educatius: IES Thos i Codina, IES Puig i Cadafalch, 
IES Maremar del Masnou i Escola Pia Santa Anna. 
Universitats: Blanquerna, UOC, UB, UAB, Escola Superior  
de Ciències de la Salut, Fundació Pere Tarrés, Abat Oliva, 
Fundació Tecnocampus.

També s’ha tingut personal de pràctiques de diferents 
cicles formatius: treballadores familiars, auxiliars de la 
llar, mòdul d’atenció sociosanitària, mòdul d’integració 
social, grau d’educació social. Així com alumnes del SEFI 
de la Fundació d’auxiliar d’oficina i auxiliar de la llar.

Treball en xarxa amb:
Esplai Rabadà 
Associació Taller d’Idees 
Voluntaris pel Futur
Associació d’Amics dels Animals del CAAD Maresme d’Argentona 
Club FEM 
Creu Roja Mataró 
Teatre Sala Cabanyes 
Escola Especial Les Aigües 
Llar Infants Maricel
PASSIR (Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva)

Aliances amb:
Direcció de Cultura Ajuntament Mataró
Direcció d’Educació Ajuntament Mataró
Consorci Tractament Residus Maresme
Associació Institut Català d’Ornitologia
Fundación ADECCO
FSC Inserta
Centre CITA
SPAM Societat Protectora d’Animals
Programa Apropa Cultura
La Contra Advocats  

Empreses que han acollit persones amb discapacitat 
per a realitzar pràctiques laborals:
Distribuciones Delfín García
Batec Maresme
Consoci Sanitari del Maresme
Saned
Trepat
Serunion
FAGEM
Arca del Maresme

Empreses que han inserit laboralment 
persones amb discapacitat intel·lectual 
a través de la Fundació el Maresme:
TREPAT Diet
Distribuciones Delfín García
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 › Pots fer-te voluntari

 › Pots fer-te amic de la Fundació

 › Pots comprar productes d’artesania

 › Pots contractar treballs al CEO

 › Pots col·laborar en el reciclatge i recollida de residus

 › Pots oferir un contracte de treball per a una persona amb discapacitat

 › Pots proposar activitats de sensibilització

EL TEU AJUT, PER PETIT QUE SIGUI, SERÀ MOLT VALUÓS
COL·LABORA AMB LA FUNDACIÓ

Serveis Centrals de la Fundació
Plaça dels Bous, 3-5 / 08301 Mataró
Tel. 93 790 47 48 / Fax 93 790 52 32
fundmaresme@fundmaresme.cat

Centre de Desenvolupament Infantil 
i Atenció Precoç del Maresme

· CDIAP Mataró
Prat de la Riba, 73 / 08301 Mataró
Tel. 93 790 24 47 / Fax 93 790 52 32
cdiap@fundmaresme.cat

· CDIAP El Masnou
Carrer St. Felip, 2 - Can Malet
08320 El Masnou
Tel. 93 540 71 39

· CDIAP Arenys de Mar
Can Nadal - Mòduls Can Nadal 
08350 Arenys de Mar
Tel. 93 795 95 03

Escola d’Educació Especial l’Arboç
Carrer de la Pagesia, 19 
08304 Mataró
Tel. 93 114 55 35
arboc@fundmaresme.cat

Servei de Formació i Inserció SOI
Galícia, 191 / 08303 Mataró
Tel. 93 798 49 52 / Fax 93 757 57 96
soi@fundmaresme.cat

Servei SEFI
Galícia, 191 / 08303 Mataró
Tel. 93 798 49 52 / Fax 93 757 57 96
sefi@fundmaresme.cat

Centre Especial de Treball 
Ceo del Maresme

Galícia, 191 / 08303 Mataró
Tel. 93 757 83 88 / Fax 93 757 57 96
ceomaresme@fundmaresme.cat

Serveis de Teràpia Ocupacional

· STO - Jaume Isern
Galícia, 191 / 08303 Mataró
Tel. 93 757 87 18 / Fax 93 757 57 96
jisern@fundmaresme.cat

· STO - Can Targa
Camil Fabra, 15 / 08320 El Masnou
Tel. 93 540 02 77 / Fax 93 790 52 32
cantarga@fundmaresme.cat

· STO - Les Sureres
Riu Segre, 25 / 08304 Mataró
Tel. 93 799 58 38 / Fax 93 757 57 96
cosureres@fundmaresme.cat

· STO - Pere Parera
Can Negoci, 28-30 / 08310 Argentona
Tel. 93 756 21 88 / Fax 93 757 91 86
pparera@fundmaresme.cat

Programa de Suport a l’Autonomia 
a la Pròpia Llar - SASVI

Plaça dels Bous, 3-5 / 08301 Mataró
Tel. 93 790 47 48 / Fax 93 790 52 32
sasvi@fundmaresme.cat

Llar Residència La Ronda
Ronda Alfons XII, 87 
08302 Mataró
llarronda@fundmaresme.cat

Llar Residència Carrer Vitòria
Vitòria, 16 / 08303 Mataró 
llarvitoria@fundmaresme.cat

Llar Residència Les Sureres
Riu Segre, 25 / 08304 Mataró
llarsureres@fundmaresme.cat

Residència Llar Santa Maria
Ronda Alfons XII, 127
08302 Mataró
llarstamaria@fundmaresme.cat

Fundació privada pro persones amb discapacitat intel·lectual del Maresme. 
Inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 875.

www.fundmaresme.cat
Podeu consultar la versió digital de la memòria a l’adreça


