50 anys compromesos
amb les persones amb
discapacitat intel·lectual

PRESENTACIÓ

LA NOSTRA MISSIÓ

La Fundació Privada el Maresme és una entitat d’iniciativa social sense afany de lucre, que procura donar resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat
intel·lectual de la comarca i a les demandes de les seves
famílies, organitzant una àmplia xarxa de serveis i centres
que ofereixen una atenció amb continuïtat.

La missió de la Fundació el Maresme és impulsar i fer respectar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual,
fer-les visibles a la societat, reclamar i afavorir la seva
participació activa i acompanyar-les en el seu procés vital
d’adaptació, creixement i inclusió social.

ELS VALORS
QUE ENS DEFINEIXEN
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SALUTACIÓ
L’exercici 2016 commemora els 50 anys d’existència de la
institució. Una celebració festiva que s’ha de valorar també
per tot allò que significa de resistència, reivindicació i compromís. És un deure de gratitud recordar, ara i aquí, tots
aquells fundadors (Domènec Montserrat Recoder, Martí
Parera Cabarrocas, Joan Solà Ribalta, Guillermo Garcia
Crusat, Maria Àngels Armengol Grau, Josep M. Peña Llauger i Tomàs Boixet Vea) que a mitjans 1964, reunits a la
Parròquia de Sant Josep, de Mataró, van saber unir-se en
una sola veu per aplanar el camí i constituir, la primavera
de 1966, la comissió gestora de l’incipient Patronat, motor
propulsor del moviment extraordinari que presidiria amb
mà ferma M. Assumpció Clavell Borràs.
La continuïtat d’aquella acció de progrés social que neix
del buit, en un camp completament erm, és obra de molts
esforços individuals i col·lectius. Des del principi, la sensibilitat de l’Ajuntament de Mataró i la Caixa d’Estalvis local,
junt amb l’estol de metges i educadors que van influir en
l’opinió pública, foren elements decisius perquè les famílies
posessin la directa, disposades a conscienciar la societat
i aconseguir els primers objectius (l’Escola Santa Bernadeta i el Centre de Recuperació Sant Jordi). Els 50 anys
de trajectòria i, al seu torn, un seguit d’actes summament
engrescadors, han vingut a reforçar aquest passat tan present, en benefici de l’autoestima de la Fundació i de tots
els qui en formem part (les persones assistides, les famílies, l’equip de professionals i els òrgans directius).
Si ens cenyim al 2016, l’acció de govern de la Fundació
ha pogut assolir els resultats positius per seguir mantenint
i millorant la qualitat dels serveis assistencials i ocupacionals. Amb la prudència necessària, s’han ampliat els horitzons i el camp d’acció amb més inversions. La dinàmica
és encertada quan la Fundació és capaç de preservar i
consolidar allò que té, aplicant les directrius per assumir
nous reptes sense estressar la tresoreria i la capacitat de
finançament.

En el còmput de realitzacions de l’any són moltes les novetats. L’aprovació dels estatuts per a la futura entitat tutelar. L’adquisició de l’immoble per a la nova llar residència a
Mataró. La nova metodologia aplicada al servei de formació i inserció a l’empresa ordinària (SEFI). La nova gestió
per a l’explotació de l’horta ecològica de Can Parcala. La
participació com a assessors en dues residències navarreses per a discapacitats. El nou sistema de qualitat que
acredita, molt més encara, l’eficient gestió del CDIAP, tot
un referent...
El Sr. Miquel Montané s’ha incorporat a les juntes de la
Fundació del Maresme i CEO del Maresme. També hem
donat la benvinguda als sis patrons designats per regir els
primers passos de l’entitat tutelar (Sr. Joan Antoja, Sr. Albert Roy, Sra. Lourdes Sellarès, Sr. Àlex Serres, Sra. Anna
Góngora i Sra. M. José Martínez).
L’any del cinquantenari ha deixat la petja de la Fundació en
un atapeït programa. Des de xerrades temàtiques, conferències i projeccions, a activitats musicals, teatrals, esportives i lúdiques, passant per les edicions escolars del projecte Santi, les exitoses Dissantes i la flashmoob, la Gala
i l’exposició del 50è aniversari, la multitudinària Caminada
de l’Escola l’Arboç (tercera edició) o les visites didàctiques
a les instal·lacions i serveis. Sense oblidar els guardons a
les empreses col·laboradores a les quals volem agrair el
seu suport entusiasta. Tot això emmarcat en el bon govern
i la definició del codi ètic de la Fundació amb els cinc valors
que la sustenten: l’acollida, la professionalitat, el respecte,
la transparència i el compromís.

La Junta de Patrons

ELS PATRONS
Josep Morgades Pla

/ President

Josep Sánchez Vico

/ Vocal

Àngels Armengol Grau

/ Vicepresidenta

Francisco Suades Facerías

/ Vocal

Jaume Calsapeu Cantó

/ Secretari

Miquel Montané Berney

/ Vocal

Carlos Sancho Madruga

/ Tresorer

Isabel Martínez Cid

/ Vocal (Ajuntament Mataró)

Joan Antoja Serra		

/ Vocal

Joaquim Arnó Porras

/ Vocal (Consell Comarcal
del Maresme)

Pepi Rosich Rovira		

/ Vocal (Escola d’Educació
Especial Les Aigües)

Teresita Parera Fontcoberta / Vocal
Cristina Samsó Jubany

/ Vocal
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CINQUANTA ANYS
Fa 50 anys, un grup de famílies es varen constituir
en associació per crear el primer servei adreçat a
les persones amb discapacitat intel·lectual.
50 anys després, famílies, iniciadors,
treballadors, voluntaris i col·laboradors,
ens omple d’il·lusió poder celebrar la
feina feta entre tots! Engrescats en
el projecte de treballar per la plena
igualtat d’oportunitats, per garantir
el seu benestar, drets i llibertats,
la no discriminació i la plena
integració social.
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DESTACATS 2016
• Hem i estem celebrant el
50è Aniversari de l’Entitat.
• Hem adquirit un immoble
a Mataró per destinar-lo a
una Llar Residència.
• Hem constituït la Fundació
Tutelar del Maresme.

• Hem implantat un sistema de
qualitat tant al CDIAP com al
Servei de Jardineria del CEO
del Maresme.
• Hem fet 35 insercions
laborals de persones
amb DI.

PERSONES ATESES

2.502

Total de persones
ateses durant
l’any 2016
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• Hem implementat un nou
model al Servei de Formació i
Inserció (SEFI).
• Hem consolidat el resultat
econòmic positiu al CEO del
Maresme.

Servei d’acollida
i orientació

Servei de diagnòstic
i atenció precoç

127

1.587
1.040
221
326

Mataró
Arenys
El Masnou
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OBJECTIUS 2017
• Vetllar per la sostenibilitat
econòmica després de
l’efecte de l’increment del
SMI al Centre Especial de
Treball, Fundació CEO del
Maresme.
• Consolidar els canvis
organitzatius iniciats a
finals del 2016.

• Elaborar i aprovar per part
del Patronat el projecte de
una nova Llar Residència
a Mataró.

• Implantar un programa de
neuroestimulació cognitiva
de l’Institut Guttman.

• Obtenir la certificació externa
dels sistemes de qualitat
implantats durant el 2016.

• Consolidar econòmicament
el projecte Can Parcala.

Serveis
atenció diürna

Serveis
laborals

Serveis
residencials

356

280

111

195

20

44
287

Escola educació
Especial Arboç
Centres
ocupacionals

95 STO Jaume Isern
29 STO Can Targa
30 STO Sureres
84 STO Pere Parera
47 SOI, Servei

Ocupacional d’Inserció

5
16
4

CAE Centre atenció
personalitzada
Curs pre-laboral
Servei temporal
d’atenció

CEO, Centre especial
de treball

50 Àrea de manipulats
86 Àrea de jardineria
i serveis

25 Àrea de neteja
i serveis

38
38
15

Residència
Llar Santa Maria
Llar residència la Ronda,
Vitòria i Sureres*
SASVI Servei d’atenció i
suport a la vida independent*
Servei de RESPIR*

13 Àrea de recollida

selectiva de residus

4 Àrea d’agricultura

ecològica i apicultura

17 Àrea de serveis interns
(recepció i cuina)

85

SEFI, Servei de Formació
i Inserció
* Les persones usuàries són ateses a més d’un servei.
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SERVEIS DE LA FUNDACIÓ
Servei d’acollida i orientació

Serveis de teràpia ocupacional

Equip de professionals que ofereix informació, orientació i
assessorament a les persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies, els professionals i les entitats de la
comarca del Maresme.

Servei adreçat a facilitar a les persones amb discapacitat
intel·lectual una atenció diürna que aconsegueixi potenciar
i mantenir les seves capacitats, per tal que puguin assolir
la màxima integració social.

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

2016 Implantat un nou sistema de qualitat.

Escola d’Educació Especial l’Arboç
L’Escola d’Educació Especial l’Arboç és un centre educatiu
concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 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
desenvolupament, aprenentatge i relació.

2016 Nou equip de direcció a l’escola.
Iniciat l’STO especialitzat sota el paraigua
de l’escola.

Servei ocupacional d’inserció. SOI
Servei adreçat a facilitar a les persones amb discapacitat
intel·lectual una atenció diürna de tipus rehabilitador per
tal que puguin assolir, dins les possibilitats de cadascú, la
seva màxima integració laboral.

2016 Celebrat el 20è Aniversari amb un dinar festiu
d’usuaris i professionals que al llarg d’aquests
anys han treballat al servei.
Organitzada la 5a edició del curs pre-laboral
d’iniciació al món de treball i transició a la
vida adulta.

STO Jaume Isern
STO Can Targa
STO Les Sureres
STO Pere Parera

2016 Promogut un nou sistema de comunicació
alternativa (SAAC) per als usuaris amb
dificultats de comunicació.

Residència Santa Maria
Servei d’acolliment residencial adreçat a persones adultes
amb discapacitat intel·lectual, amb necessitat de suport
extens i generalitzat, que facilita un entorn substitutiu de la
llar, adequat i adaptat a les seves necessitats, potenciant
el desenvolupament autònom de les aptituds bàsiques de
la vida diària.

2016 Reorganitzats els torns de caps de setmana i
increment d’hores d’atenció directa.

Servei d’habitatge
Servei d’acolliment residencial que té per objecte proporcionar atenció i acompanyament a persones amb discapacitat
intel·lectual en una llar substitutòria o pròpia, afavorint i potenciant les habilitats d’autonomia personal, de la llar, l’oci,
el lleure i la vida comunitària.
Llar la Ronda
Llar Vitòria
Llar Sureres
Programa suport a l’autonomia a la pròpia llar (SASVI)
Servei de Respir

2016 Consolidat el servei de respir.
Analitzat l’impacte del copagament a nivell
d’usuaris, famílies i entitat.

Grup d’autogestors
Grup de persones amb discapacitat intel·lectual que s’organitzen amb la voluntat de tenir un espai propi on poder
compartir les experiències i ser portaveus de les seves vides en primera persona.
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SERVEIS LABORALS
Servei de formació i inserció. SEFI
Servei format per un equip de 5 professionals, que té per
objecte promoure la inserció laboral de les persones amb
discapacitat intel·lectual dins el mercat de treball ordinari.

2016 Trasllat a noves instal·lacions i adequació
d’espais del servei.
35 insercions laborals a l’empresa ordinària.
56 convenis de pràctiques.
2 cursos de formació: roda d’oficis i auxiliar
de serveis de jardineria.

Centre especial de treball.
Fundació CEO del Maresme
Empresa de serveis que garanteix que més del 70% de la
seva plantilla són persones amb discapacitat intel·lectual.
- Ofereix un treball productiu i remunerat adaptat a cada
una de les persones que hi treballa.
- Assegura que el treballador amb discapacitat intel·lectual
rep els serveis d’ajust personal i social que necessita.
- És un mitjà d’integració a l’empresa ordinària.

ÀREES DE TREBALL:
Servei de neteja
Servei de jardineria
Servei de recollida selectiva de residus
Servei de manipulats
Servei d’apicultura i horta d’aprenentatge. Can Parcala.
Serveis interns

2016 Organitzat el primer acte de reconeixement a
les empreses col·laboradores.
Iniciat un nou servei de recollida i destrucció
certificada de documents.
Consolidat el quart grup del Servei de
recollida selectiva de residus.
Incorporades millores en els processos i
sistemes productius de l’àrea del servei
de manipulats.
Identificats els perfils i les competències
laborals de tots els treballadors del CEO.
Increment del resultat econòmic i del número
de treballadors amb discapacitat intel·lectual
del CEO.
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TANCAMENT COMPTABLE 2016*
Com a entitat d’Economia Social és la nostra responsabilitat vetllar també per a la sostenibilitat econòmica del
projecte. És per això que considerem indispensable obtenir
un superàvit d’aproximadament un 5% respecte el volum
d’ingressos per a poder portar a terme inversions i millorar
la qualitat d’atenció a les persones.

Podeu veure els Comptes Anuals auditats amb el corresponent informe d’auditoria així com l’Informe de Transparència a:

www.fundaciomaresme.cat

FUNDACIÓ EL MARESME

Ingressos i despeses
(milers d’euros)

Tipologia de despeses

9.000
8.500
8.000

Total
d’ingressos

82%

Despeses de personal**

18%

Resta de despeses

Total de
despeses

Evolució del resultat

800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
-400.000
2012

Resultat de
l’exercici

223.585

2013
666.637

2014
466.749

2015
397.300

2016
296.269

2017
Pressupost

238.458

Resultat que representa el 5% dels ingressos
Punt mort

10

*

Abans d’auditar.

**

El nostre principal actiu és el capital humà, per la qual cosa la major part de les despeses és cost
de personal. El cost laboral ha ascendit durant el 2016 a gairebé 540 milers d’euros mensuals.
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CEO DEL MARESME*
Ingressos i despeses 2016
(milers d’euros)

Tipologia de despeses

5.500
5.000
4.500
Total
d’ingressos

88%

Despeses de personal**

12%

Resta de despeses

Total de
despeses

Clients per àrea
Els clients són els nostres
principals col·laboradors.

1.200
1.000
800
600
400
200
0
Manipulats

Jardineria

Neteja

Reciclatge

Total

2014

55

60

178

727

1.020

2015

69

76

195

887

1.227

2016

82

78

213

930

1.303

Els darrers anys hem fet un gran
esforç per augmentar el nombre
de clients que ens permetessin
consolidar les noves àrees de
negoci posades en marxa.

Evolució del resultat

500.000
250.000
0
-250.000
Resultat de
l’exercici

2012
-266.443

2013
-136.668

2014
-40.057

2015
52.871

2016
127.695

2017
Pressupost

73.616

Resultat que representa el 5% dels ingressos
Punt mort

*

Abans d’auditar.

**

El nostre principal actiu és el capital humà, per la qual cosa la major part de les despeses és cost
de personal. El cost laboral ha ascendit durant el 2016 a gairebé 365 milers d’euros mensuals.

EQUIP HUMÀ

297

Total de
treballadors

227

Professionals de
la Fundació el Maresme
38

CDIAP

35

ESCOLA

19

STO Jaume Isern
STO Can Targa

9

STO Sureres

7

70

SEFI
Llar residència la Ronda,
Vitòria i Sureres

28

Residència Llar Sta. Maria

17
9

SOI, Servei Ocupacional
d’Inserció

Homes

27

6

STO Pere Parera

61

Dones

5

8

19

SASVI Servei d’Atenció i Suport
a la Vida Independent
Serveis Centrals
Neteja

Professionals
del CEO
22

Jardineria

5 Manipulats

5

Reciclatge

1 Can Parcala

Tipologia de contractes:
Ratio salarial:

87% Indefinits

Enquestes de satisfacció:

+400

12% Temporals

28 Neteja
9 Serveis Centrals
USAP

1% Jubilació parcial

4,84 Vegades entre el salari mínim i el salari màxim.
42 Cursos de formació realitzats

Formació:

419 Participants

Satisfacció general: 95% Positiu

4.310 Hores de formació realitzades
Qualitat del servei: 99% Satisfactori

Voluntaris
46

12

236

Persones que, de forma continuada al llarg de l’any, han donat suport a l’entitat.

311

Persones que de forma puntual han col·laborat voluntàriament en alguna activitat realitzada
per l’entitat, com les DISSANTES.

4

Accions de voluntariat realitzades a través de RSC de les empreses: DHL, SOCIAL WEEK de
la Caixa, Foundation week de Decathlon i Fundación ADECCO.

7

Accions de voluntariat realitzades de forma grupal per empreses, entitats, escoles i instituts.

+

Equip de professionals de la Fundació el Maresme, d’escoles bressol i escoles de primària que
elaboren material pedagògic d’en SANTI per treballar la diferència a les escoles.
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ORGANIGRAMA
Junta del Patronat de la Fundació el Maresme

Direcció General
Albert Vidal*
Direcció Econòmica i Financera
Ariadna Manent*

Direcció Tècnica
Neus Ponsarnau*

Direcció de R.R.H.H.
Pere Romano*

Projecte SANTI
Javi Àvila

Prevenció de
Riscos Laborals

Gestió Inmobles i Manteniment
Fernando Gonzalo*

CDIAP
Laia Serras*

Direcció de Relacions
Institucionals i Família
Lourdes Sellarès*

Escola E.E.
“L’Arboç”
Cristina Carol*

Servei Teràpia
Ocupacional

Innovació
Sandra Delgado

Comunicació
Lydia Ruiz

Suport Tècnic
Professional Extern

Suport Direcció
Araceli Cañete

Servei Ocupació
i Inserció
Mireia López*

Residència/ CAE
“Llar Sta. Maria”
Domi Rodríguez*

Serveis Habitatge
Gabi Cañete*

Mataró
Laia Serras

Jaume Isern
Beth Jovés*

SASVI
Mireia Martín

Arenys de Mar
Antònia Martínez

Pere Parera
Rosa M. Canal*

Vitòria
Alba Zambrano

El Masnou
Eva Comas

Les Sureres
Dolors Cuevas*

La Ronda
Marisa González

Can Targa
Marta Serra*

Les Sureres
Albert Creus

Entitat Tutelar
del Maresme

Direcció Àrea Laboral
Carme Martí*

SEFI
Gemma Pallarès*

USAP
Joan Estrella*
Jardineria
Marc Oriol*

CEO
Carme Martí

Manipulats
Raül Torres*
Neteja
Maite Escolano*
Recollida Residus
Susana Pareja*
Serveis Interns
Joan Estrella
Apicultura i horta
Txema Almagro

Ens apleguem al voltant dels 50

Comitè de Direcció

*

Comitè de Coordinació
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FEM XARXA

TREBALL EN XARXA

Cooperació internacional

Hort d’en Dídac - Esplai Rabadà - Associació Entramat
- Grup Trobades - Club FEM - Granja escola Casa
Nostra - Associació Taller Idees - Direcció Cultura
Ajuntament de Mataró - Apropa Cultura - Associació
Institut Català Ornitologia - ITA Institut trastorn
alimentari - Voluntaris pel Futur - Creu Roja Mataró Escola educació especial Les Aigües - La Destil·leria Centre de recursos educatius - Sala Cabanyes - DISMA
Masnou - Llar Infants Mar i Cel - Centre CITA - Amics
de la gallina pairal- SPAM societat protectora d’animals
- Aspamoti - Projecte NUT - Mossos d’esquadra Centre de Formació i Prevenció - Parc de Bombers de
Mataró - Càmera de Comerç - ECOM Mataró- AGIMBanc de Sang i Teixit - ABS salut - ASSIR PROGRAMA
ATENCIÓ SALUT SEXUAL- Arborètum- Escola de
música del Carreró- Aula de música Masafrets- UBASP
Ajuntaments de la Comarca - Associació “Tu també”

La Fundació El Maresme forma part del Grup de Cooperació Internacional per ajudar a impulsar projectes per a la
millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
Juntament amb FRATER NICARAGUA i l’Alcaldia de Masaya, la Fundació ha col·laborat en la posada en funcionament del Centre Integral per a Persones amb Discapacitat
de Masaya, amb el finançament dels Ajuntaments de Mataró, Alella i Sant Just Desvern.
El nou centre, en l’actualitat dona atenció terapèutica i
formativa a 105 persones en una zona on els recursos en
aquest àmbit són molt limitats.

ENTITATS DE LES QUALS FORMEM PART

2016 Realitzat un intercanvi amb les entitats
Transformaciones i ASOPEDI de Guatemala
per generar sinergies, amb la finalitat de
compartir experiències i projectes que ajudin
la integració i la inclusió de les persones amb
discapacitat.

DINCAT Federació Discapacitat Intel·lectual de 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 Federació Catalana de Paràlisi Cerebral.
CLÚSTER CRÉIXER Grup Col·laboratiu de
		

Centres Especials de Treball.

ACEDE Associació Catalana Executius,
Directors i Empresaris.
Unió de Botiguers de Mataró.

RSC de la Fundació El Maresme
2016 Consolidat el Comitè de Responsabilitat
Social Corporativa de l’entitat.
Participació en les campanyes
Gran Recapte d’Aliments.
Activitats i recapte per a la MARATÓ TV3.
Campanya de Recollida joguines “Cap nen
sense joguina”.
Compromesos amb el Banc de sang.
Campanya de donació de sang.

Voluntaris del STO col·laborant en
la campanya GRAN RECAPTE D’ALIMENTS.
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Adquisició d’una furgoneta adaptada que
permetrà traslladar els usuaris i usuàries
del centre.
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COL·LABORACIONS I ALIANCES

FINANÇADORS
INSTITUCIONALS
Generalitat de Catalunya:
Departament de Treball, d’Afers Socials i Famílies
Departament d’Ensenyament
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Fons Social Europeu

COL·LABORADORS
INSTITUCIONALS
Ajuntament de Mataró
Ajuntament d’Alella
Ajuntament d’Arenys de Munt
Ajuntament d’Argentona
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntamennt d’Òrrius
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de St. Andreu de Llavaneres
Ajuntament de St. Iscle de Vallalta
Ajuntament de St. Pol
Ajuntament de St. Vicenç de Montalt
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Ajuntament de Vilassar de Mar
Diputació de Barcelona

COL·LABORADORS
PRINCIPALS

AMB LA COL·LABORACIÓ
Euroquímica - Gabinet tècnic Varea López - NODE
Pastisseria Nougat - AESE - Orona elevadors - Hallotex
CCOM Maresme - DHL transports - Autocars Barba S.L.
Tecnocampus Mataró - INACCES - La Contra advocats
Quimòvil - FAGEM - VAHO - AM càtering 3000
Forn de pa Can Puig - VELCRO EUROPE - Vilaseca S.A
Alchimica - Fundació Carrefour - Fundació Jaume Bofill

EMPRESES QUE HAN CONTRACTAT
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
a través del SEFI (Servei de Formació i Inserció)
de la Fundació el Maresme
Nous Contractes Hallotex - Món Ibèric - Shunck
Herbofarm - Educat - Assolim - Corp Cld Sr Ute
L’arca Maresme - Accor Hoteles - Cor de Maria
Unicantina - Forestal - Decathlon
Renovació de contractes Marthe - Cannon - Delfin
Garden Arenas - Trepat Diet
Contracte indefinits La Mar De Net - Escola Pia
Fundació Hospital - Serunion - Cetemmsa - Eurecat

EMPRESES QUE HAN FACILITAT
PRÀCTIQUES LABORALS a persones
amb discapacitat intel·lectual
Llibreria Marinada - Hotel Ibis - Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt - Pruna Mataró
Grup TCN Logística - Herbofarm - Aprestos EG
Torrents i fills - Escola Cor de Maria - Gran Chef
Distribuciones Delfín - Hotel URH - Institut Miquel Biada
L’Arca del Maresme - Avícola Can Maresme

A les persones que de forma voluntària fan una aportació
econòmica, en espècie o en servei, per millorar la qualitat
dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat.

Als voluntaris que dediquen part del seu temps, donant
suport a serveis, acompanyant persones, realitzant tasques
d’assessorament i col·laborant en activitats com les Dissantes.

A les escoles bressol, escoles, instituts que col·laboren
recollint taps de plàstic i oli, preparant material pedagògic
d’en SANTI, treballant la diferència a l’aula o ballant la
flashmob de les Dissantes.

A les entitats i empreses que fan aportacions econòmiques
que possibiliten la contractació de persones amb discapacitat,
així com la creació de nous projectes i serveis del CEO del
Maresme.

A les més de 1200 empreses de la comarca que han
contractat serveis al CEO del Maresme i que confien
en la seva professionalitat.

A les famílies de persones ateses a l’entitat que compren
productes de Can Parcala, d’en Santi, el calendari solidari,
artesania i reciclen taps i oli.

Serveis Centrals
de la Fundació
Plaça dels Bous, 3-5, 08301 Mataró
Tel. 93 790 47 48
fundaciomaresme@fundaciomaresme.cat

Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç
del Maresme
• CDIAP MATARÓ
Tel. 93 790 24 47
cdiap@fundaciomaresme.cat
• CDIAP EL MASNOU
Tel. 93 540 71 39
• CDIAP 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@fundaciomaresme.cat

Servei Ocupacional
d’Inserció - SOI
Mataró - Tel. 93 798 49 52
soi@fundaciomaresme.cat

Residència Llar Santa Maria
Mataró - Tel. 93 799 53 02
llarstamaria@fundaciomaresme.cat

Serveis
Ocupacionals
• STO - JAUME ISERN - MATARÓ
Tel. 93 757 87 18
jisern@fundaciomaresme.cat
• STO - CAN TARGA - EL MASNOU
Tel. 93 540 02 77
cantarga@fundaciomaresme.cat
• STO - LES SURERES - MATARÓ
Tel. 93 799 58 38
cosureres@fundaciomaresme.cat

Servei de Formació
i Inserció - SEFI
Mataró - Tel. 93 757 83 88
sefi@fundaciomaresme.cat

Centre Especial de Treball
CEO del Maresme
Galícia, 191, 08303 Mataró
Tel. 93 757 83 88
ceomaresme@fundaciomaresme.cat
• SERVEI DE MANIPULATS
ceomanipulats@fundaciomaresme.cat

• STO - PERE PARERA - ARGENTONA
Tel. 93 756 21 88
pparera@fundaciomaresme.cat

• SERVEI DE JARDINERIA
ceojardineria@fundaciomaresme.cat

Serveis d’habitatges

• SERVEI DE NETEJA
ceoneteja@fundaciomaresme.cat

• LLAR RESIDÈNCIA LA RONDA
llarronda@fundaciomaresme.cat
• LLAR RESIDÈNCIA VITÒRIA
llarvitoria@fundaciomaresme.cat
• LLAR RESIDÈNCIA LES SURERES
llarsureres@fundaciomaresme.cat

• SERVEI DE RECOLLIDA
SELECTIVA DE RESIDUS
ceoreciclatge@fundaciomaresme.cat
• SERVEI D’APICULTURA I
HORTA D’APRENENTATGE
canparcala@fundaciomaresme.cat

• Programa de suport a l’autonimia a
la pròpia llar - SASVI
sasvi@fundaciomaresme.cat

Segueix-nos!!

Memòria impresa per AMPANS
Centre Especial de Treball per a persones amb discapacitat intel·lectual

Podeu consultar la versió
digital de la memòria a l’adreça:

www.fundaciomaresme.cat

