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HISTÒRIA DE LA FUNDACIÓ EL MARESME
La Fundació privada El Maresme pro persones amb disminució psíquica va ser constituïda el
22 de desembre de 1994, continuant la tasca iniciada en l'any 1966 per l'Associació Patronat
pro persones amb disminució psíquica del Maresme.
Està inscrita amb el n. 875 en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, i qualificada de benèfica de tipus assistencial.

PER ETAPES
Del 1966 al 1970
L'entitat va néixer gràcies a l'impuls d'un grup de famílies preocupades per la situació dels
seus fills, que en aquell moment es trobaven a casa desatesos i en una situació de marginació
social. Abans dels anys 60 la situació de la majoria de les persones amb discapacitat es
caracteritzava per l'exclusió de la societat i per rebre una atenció -si era el cas- de caire benèfic
i/o caritatiu.
En un primer moment es va organitzar una escola d'educació especial, en el ben entès, que en
aquell moment no existien ni professionals especialitzats ni centres específics per atendre a
aquests nens/es. Però sí que hi havia molt interès i il·lusió per fer una feina amb dignitat. Per
aquest motiu el referent era a Europa: França, Anglaterra, Itàlia i als EEUU.
La institució pot sentir l'orgull de pertànyer a un conjunt d'associacions de pares de Catalunya,
que en els anys 60 i 70, van ser el motor que va impulsar la creació del conjunt de serveis que
existeixen en l'actualitat. Va ser amb el seu esforç que es va organitzar la primera escola
d'educació especial al Maresme, aleshores anomenada Escola Santa Bernardeta i que va a
passar a titularitat pública l'any 1990 amb el nom d'Escola Les Aigües. Al mateix temps
s'organitzava un servei mèdic i de diagnòstic i orientació anomenat Centre Psicopedagògic del
Maresme que va donar lloc al primer EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic) del
Maresme i que també va ser la llavor d'on va sorgir el CDIAP (Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç).

Del 1971 al 1980
Paral·lelament a l'esforç tècnic de professionalització, hi va haver un esforç de sensibilització
social i d’integració de la diferència, molt important pel moment social d'aquella època, que
Catalunya estava immersa en l'obscurantisme franquista que afavoria la ignorància i per tant la
marginació del diferent, culpabilitzant a les famílies de la seva existència.
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Un cop els primers professionals van anar assolint experiència i formació, van anar fent un
esforç d'especialització i de millora de l'atenció donant una continuïtat a la tasca de l'escola
d'educació especial i creant els primers tallers, per atendre des d' una posició adulta i digna a
les persones amb discapacitat.

Del 1981 - 1990
Els anys 80 es van caracteritzar pel desplegament normatiu dels conceptes i realitats que
havien estat elaborats en la dècada anterior. Va significar l'assumpció de conceptes bàsics com
la normalització, la integració (social, laboral, escolar...), la personalització de les respostes i
suports i la sectorització dels serveis per part de les administracions i que va donar lloc a lleis
com la LISMI (1982) i posteriorment en l'ordenació dels decrets de serveis d'adults, Centres
Especials de Treball, Centres Ocupacionals (1987), que van ser la consolidació i el
reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya.
Semblava que s'havia cobert tota l'atenció a la persona amb discapacitat, però ben aviat es va
fer palesa la necessitat de donar una llar digna a aquestes persones un cop els pares faltessin,
o no poguessin fer-se'n càrrec, i es va organitzar la primera llar-residència (1988), que ha
derivat en el Servei d'Habitatges, que actualment compta amb una oferta àmplia d'atenció.

Del 1991 - 2000
Un dels objectius que preval des de l'inici és esdevenir l'entitat comarcal de referència en
l'àmbit de l'atenció a la discapacitat intel·lectual. Per tal de poder atendre i respondre
qualsevol qüestió que hi faci referència, ja sigui bé a nivell informatiu i d'orientació o bé
d'assistència o tractament.
La Fundació El Maresme, intenta respondre de forma responsable a les necessitats i demandes
de la comarca organitzant una xarxa de serveis i centres que ofereixen una atenció en
continuïtat a la persona amb discapacitat intel·lectual i a la seva família.
De ben segur que la nostra societat, ha fet un gir espectacular en aquests últims 30 anys, però
aquest esforç d'inclusió ha de culminar en la igualtat.
Com deia Ramon Trias Fargas: "[...]l'objectiu que cal assolir rau precisament en arribar a la
situació en que les lleis especials no facin falta perquè les persones afectades restin integrades
en un pla d'igualtat absoluta en la legislació general aplicable a tots els espanyols..."

Actualitat
Tot i la xarxa d'atenció actual i la dilatada experiència, constantment apareixen noves realitats
i reptes que ens obliguen a nous plantejaments:
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L'envelliment de la persona amb discapacitat.



I després de la jubilació del CET, què...?



Com atendre millor a les persones amb discapacitat que emmalalteixen mentalment?



Millorar la seva situació contractual.



Com capacitar en noves tecnologies a les persones amb discapacitat.



Com afavorir la integració social i l'autogestió.

La Fundació és un col·lectiu molt dinàmic i ben adaptat al seu temps, que es planteja nous
reptes amb il·lusió i responsabilitat.

CRONOLOGIA
1966





Constitució de l'Associació de pares, segons els primers estatuts, amb el nom de
Patronato pro-recuperación de subnormales de Mataró y Comarca.
Inici de l'atenció a 6 nens amb discapacitat intel·lectual en un local del C/ de la Coma
de Mataró.
Inauguració de l'Escola d'educació especial Santa Bernardeta en un edifici del carrer
Prat de la Riba de Mataró, cedit per la Caixa Laietana.
Creació del Centre de Diagnòstic del Patronato Pro-Subnormales de Mataró.

1967


Cessió per part de l'Ajuntament de Mataró dels terrenys al barri de Cirera per a la
construcció dels tallers per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

1971


Inici de les activitats del Taller Ocupacional Jaume Isern per a persones adultes en els
terrenys del barri de Cirera de Mataró.

1976


Creació del Departament Assistencial de Profunds, adreçat a nens/es amb una
discapacitat greu en les instal·lacions del recinte de Cirera a Mataró.

1978


15 d'Abril: Inauguració de les instal·lacions de la Plaça dels Bous amb diferents
serveis: les oficines i serveis centrals, el Centre Psicopedagògic del Maresme i l'Escola
de Paràlisi Cerebral.

1980


Publicació de l'estudi "La inadaptació al Maresme. Apunts per a una planificació" de
Raimon Bonal i Joan Costa (Fundació Jaume Bofill), encarregat per l'entitat.
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1981


8 de juny: Inauguració de la Residència Llar Santa Maria Assumpta. S'encarrega la
gestió a l'ordre de Germanes de St. Vicenç de Paul.

1982


Creació del Centre d'Estimulació Precoç.

1987



Creació del Centre Especial de Treball, CEO del Maresme.
Adaptant-nos al nou decret es registra com a tal, el Centre Ocupacional Jaume Isern
de Mataró.

1988





Publicació de l'estudi "La inadaptació infantil al Maresme(2). Anàlisi de la intervenció
social amb una perspectiva històrica" Centre Psicopedagògic del Maresme i Raimon
Bonal (Fundació Jaume Bofill)
Ampliació de les àrees de treball del CEO del Maresme: medi ambient (recollida
selectiva i deixalleries) i manteniments urbans.
1er. contracte de serveis de l'Ajuntament de Mataró amb el CEO del Maresme per les
feines de manteniment de places i jardins públics.
Creació de la primera llar-residència per a 14 persones a la Ronda Alfons XII de
Mataró.

1989


Primers contractes laborals a les persones amb discapacitat intel·lectual al CEO del
Maresme.

1990




Passa a titularitat pública l'Escola d'Educació Especial Sta. Bernardeta amb el nom
d'Escola d'E.E. Les Aigües.
Es concerta amb la Generalitat de Catalunya El Centre Psicopedagògic del Maresme
com a Escola per a nens/es amb paràlisi cerebral.
Es registra en data 28 de Juny amb el nº S00646 el Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç del Maresme (CDIAP).

1991


Celebració del 25è Aniversari del Patronat Pro Persones amb Disminució Psíquica del
Maresme.

1992



Es registra en data 7 de Setembre amb el nº S01705 la RESIDÈNCIA LLAR SANTA
MARIA ASSUMPTA.
El CDIAP signa un conveni amb el Patronat Municipal d'Escoles Bressol Municipals de
Mataró per a l'assessorament de les educadores i l'observació de nens.
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1993


El CDIAP dóna el tret de sortida a la convocatòria anual dels professionals d'atenció a la
primera infància amb la " I Jornada: Prevenció i desenvolupament primerenc".

1994



Juny: Inauguració de la Llar-Residència de Premià de Mar per a 14 persones.
Creació de la Fundació Privada El Maresme pro persones amb disminució psíquica,
com a nova forma jurídica de l'antiga associació Patronat Pro Persones amb Disminució
Psíquica del Maresme.

1996




Es registra el Servei Ocupacional d'Inserció Jaume Isern (SOI).
Setembre: inauguració de la nova nau de manipulats del CEO del Maresme, que
permet un increment del 50% de la superfície de treball, facilitant l'especialització en
feines de fusteria i manipulats.
Celebració del 30è aniversari de la Fundació El Maresme.

1997




Gener: inici de les activitats del nou Centre Ocupacional de Can Targa al Masnou,
ampliant l'oferta de places per als usuaris de la zona del Maresme Sud.
Celebració del 15è aniversari del CDIAP del Maresme.
Canvi de nom del Centre Psicopedagògic del Maresme, pel d'Escola d'Educació
Especial l'Arboç.

1998




Signatura del conveni amb el Departament de Salut per a realitzar des del Servei de
Rehabilitació del CAP II del Maresme, la rehabilitació fisioterapèutica que es venia
fent des de la Fundació per a nens/es fins a 18 anys amb lesions neurològiques greus.
Es concerta el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç), amb el
Departament de Benestar Social, oferint des d'aleshores el seus serveis de forma
gratuïta a les famílies dels nens/es atesos.
Adquisició de 5 pisos propietat de Caixa Laietana, per a desenvolupar un projecte de
Llars amb Suport.

1999


Creació de les Llars el Palau-1 i el Palau-2 que ofereix servei d'acolliment residencial a
persones amb discapacitat intel·lectual amb un nivell alt d'autonomia i capacitats.

2000




Maig: posada en funcionament dels nous serveis de Centre Ocupacional i Llarresidència per a persones amb discapacitat intel·lectual d'edat avançada a les
instal·lacions cedides per l'Ajuntament de Mataró a la Urbanització de les Sureres de la
ciutat.
L'Escola l'Arboç estableix un conveni de col·laboració amb l'Escola Universitària
Politècnica de Mataró per a la creació d'aplicacions informàtiques adreçades al
desenvolupament i autonomia dels nens/es amb lesions neurològiques greus.
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2001


El mes de desembre es dóna el tret de sortida a tota una sèrie d'actes per a la
celebració del 35è aniversari de la Fundació el Maresme.

2002




El CDIAP celebra el 20è aniversari i edita el primer FULLET DIVULGATIU ADREÇAT A
PARES: "LA FAMÍLIA, AIXÍ SON LES COSES"
Creació del GII (Grup d'Iniciatives informàtiques) del Servei Ocupacional d'Inserció
(SOI), per impulsar l'ús de la informàtica com a eina per a l'activitat terapèutica o
laboral.
El Servei d'Habitatges acredita i posa en funcionament el SASVI ( Servei
d'Acompanyament i Suport a la Vida Independent ), emmarcat en el Programa de
Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar de la Generalitat de Catalunya.

2003



La Secció de Manipulats del CEO del Maresme obté la certificació ISO9001:2000.
L'Institut Català del Sol de la Generalitat de Catalunya (INCASOL), cedeix a la
Fundació 4 habitatges al barri de Pla d'en Boet de Mataró per impulsar el Programa de
Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar (SASVI) a la ciutat.

2004


Creació de la nova Llar Residència del carrer Vitòria

2005



El Centre Especial de Treball CEO del Maresme, per tal de garantir la viabilitat dels
serveis que presta, clausura una de les seves seccions emblemàtiques: la de Fusteria.
El CDIAP, posa en funcionament un nou punt d'atenció: l'Antena del Maresme Sud
situada a El Masnou que suposa una ampliació i millora considerable de la prestació
dels seus serveis.

2006




El CDIAP en la línia de donar més atenció i arribar més fàcilment als infants i les seves
famílies posa en funcionament un altre nou punt d'atenció: l'Antena del Maresme
Nord situada a Arenys de Mar.
La Fundació assumeix la gestió i la direcció tècnica de la Llar Santa Maria
Assumpta per a noies amb discapacitat intel·lectual profunda. S'amplien les places de
centre de dia i la residència passa a ser mixta.
La Llar Santa Maria celebra el seu 25è aniversari amb una festa. En aquesta festa
s'acomiada també a la comunitat religiosa que havia dirigit l'equipament.

2007



Celebració del 40è aniversari de la Fundació El Maresme
Superació de la querella contra els ex responsables executius de la Fundació (gerent i
cap d'administració) per estafa.
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Creació 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.
Cessió a la Fundació El Maresme de la finca rústica de Can Percala, propietat de la
Fundació Alzina i Arenas.
Celebració del 25è Aniversari del CDIAP.

2008








Inauguració del Servei de Teràpia Ocupacional Pere Parera, amb una capacitat de 80
places al municipi d'Argentona, emblemàtica i pioner en innovació social, energètica i
mediambiental.
El SOI impulsa la formació i integració laboral de les persones amb discapacitat
Intel·lectual amb la creació del SEFI (Servei de Formació i Inserció), amb l'aplicació de
la metodologia de "treball amb suport" per a facilitar la seva integració laboral tant al
nostre CET com a l'empresa ordinària.
Acord amb la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró per a la construcció
d'un nou equipament per a l'Escola l'Arboç.
La Fundació El Maresme, a través de la seva àrea d'Innovació posa en funcionament el
CITAP (Centre per a la Innovació Tecnològica Aplicada a les Persones) juntament amb
la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i la Escola Universitària Politècnica de
Mataró (EUPM).
Inauguració de la nova seu de l'Àrea d'Innovació al Parc Tecnològic i Científic
TecnoCampus 1.0 de Mataró.

2009




2010





2011




2012



El projecte del nou edifici de l’Escola l’Arboç aconsegueix finalment finançament per
a la seva construcció.
El Centre Ocupacional Jaume Isern aconsegueix el finançament i inicia les obres per a
la millora de les seves instal·lacions.
El SASVI, Servei d’acompanyament i Suport a la Vida independent, amplia la seva
oferta d’atenció.

La Llar Sta. Maria estrena aula multi sensorial.
Nou catàleg dels cursos d’oferta formativa.
17a Jornada organitzada pel CDIAP “El nen ens parla a través del seu cos”.
La Fundació celebra la 3a trobada catalana d’auto gestors.
El SEFI, Servei de Formació i Inserció laboral, obté l’ISO 9001:2008.

S’inaugura el nou edifici de l’Escola l’Arboç a Vallveric, i s’estrena nou curs a les noves
Instal·lacions del C/ pagesia 19.
Es posa en marxa el curs de “Competències laborals bàsiques”.
El Centre Ocupacional Sureres organitza l’exposició Surer art 2011 al Centre Cívic Pla
Boet.

S’incorpora Albert Vidal Solà, com a nou director-gerent de la Fundació el Maresme.
Josep Planas i Nielfa és nomenat nou President de la Fundació el Maresme.
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2013





2014






El CEO del Maresme inicia noves àrees de treball: àrea de neteja i àrea de recollida
selectiva de residus.

S’inicia el Servei de CDIAP Online.
Es creen nous projectes de treball al CEO: Agricultura ecològica i apicultura i
Artesania.
Es consolida el Projecte SANTI.
S’inicien les obres d’ampliació i millora de la llar Residència Sureres.
Es crea l’AMPA de l’Escola l’Arboç.

Nova ubicació al Masnou de l’antena sud del CDIAP, en un nou local cedit per
l’Ajuntament del Masnou.
S’implanta un sistema de RSC - responsabilitat social corporativa- a la Fundació.
S’inicia per primera vegada a l’entitat, el procés de detecció del grau de satisfacció de
les famílies.
S’amplien 4 places a la Llar Residència les Sureres.
Es crea el nou servei de RESPIR.

2015









Implantat sistema d’avaluació per competències professionals a tots els usuaris del
SOI, SEFI i treballadors CEO
Signatura del concert amb la Generalitat dels serveis de tallers ocupacionals i de llars
residències. Increment de 3 noves places concertades de llar residència.
Adquirit immoble per a una nova llar residència de 24 places.
Elaborat un programa d’estimulació cognitiva per minimitzar els efectes de
l’envelliment en els usuaris.
Desenvolupat un pla d’actuació per a l’atenció dels trastorns de conducta en el
centres ocupacionals.
Acord per iniciar un servei de teràpia ocupacional especialitzat.
Iniciat estudi constitució d’una Entitat Tutelar.
Transformació del CEO en una fundació de dret privat.

2016







Celebrats els actes del 50è aniversari de l’Entitat.
Adquirit un immoble a Mataró (Avinguda Gatassa) per destinar-lo com a nova Llar
Residència.
Implantat un sistema de qualitat tant al CDIAP com al Servei de Jardineria del CEO
del Maresme.
35 noves insercions laborals de persones amb DI.
Implementat un nou model al Servei de Formació i Inserció (SEFI).
Consolidat el resultat econòmic positiu al CEO del Maresme.

2017


Constituïda la Fundació Tutelar del Maresme.

