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CARTA
DEL PRESIDENT

QUI SOM
Catalònia Fundació Creactiva engloba dues entitats
sense ànim de lucre.

1.

FUNDACIÓ PRIVADA PRO PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL CATALÒNIA:

Em plau fer-vos arribar la Memòria 2018, on veureu reflectides

d’ells, de les tendències i resultats de l’alimentació i ens donarà

algunes de les coses que hem fet durant l’any 2018.

eines per millorar en un futur proper.

Recordar la “dècada perduda”, aquest any ha fet 10 anys que

Les Comissions d’Atenció, garants del nostre model d’atenció

• Residència Institució

des del Departament de Benestar Social tenen les tarifes

i de la seva evolució, han treballat en diferents àmbits com

Montserrat Montero.

congelades. És a dir, fa 10 anys que no augmenten les tarifes...

són: la sexualitat, l’envelliment, teràpia ocupacional... hem

• Residència Llar La Casona.

- Llars Collserola.

amb els problemes que comporta per la gestió de cada dia i

realitzat el projecte Habilitats Socials i Resolució de Problemes

• Residència Joan Bofill.

- Llar El Xalet.

principalment perquè no ens permet augmentar els salaris dels

de Convivència que serà d’aplicació a tota la Fundació. Hem

• Residència Sant Medir.

- Llar El Bosc.

professionals des de 2009.

seguit treballant el producte propi, amb especial dedicació a les

• Aspasur:

Empaties, posa’t a les nostres sabates (projecte de xancletes
El nou logotip ens dona una nova imatge més fresca, més

- Centre Ocupacional

decorades amb roba).

Aspasur Ripollet.

moderna i adequada. Veiem diferents tipologies de lletra i en

- Centre Ocupacional

diferents situacions, que ens porta a les diferències entre les

El nostre programa d’activitats (més de 100 activitats diferents)

Aspasur Valldoreix.

persones que atenem tot indicant que a Catalònia hi cabem

funciona i està absolutament consolidat i és una de les línies de

- Centre Ocupacional

tots, amb les nostres necessitats, les nostres demandes i la

la Fundació que ens facilita la inclusió a escoles, clubs esportius

nostra necessitat de suport individual.
En l’àmbit de l’atenció, hem consolidat i posat en marxa el nostre
Fundació (Edda, Goday...).

- Llars La Piscina.
• Centre Especial de Treball.
• Àrea Maresme:

Aquest any iniciem el teatre a l’escola amb un projecte pilot

- Llar Jesús Farrés.

• Pisos Assistits-DGAIA.

amb l’Escola Turó de Can Mates, ... segur que anirà bé.

i Casona per tal de personalitzar els espais de vida, elaborar

feina no seria possible sense la implicació, la sensibilitat, el

mapes de vida individuals integrant estratègies de comunicació

tarannà, l’esforç i la dedicació dels nostres professionals.

augmentativa, icones i llenguatge de signes.

Aquest fet ens permet ser una entitat sostenible amb un model

Estem treballant en la implantació d’horts als diferents centres

d’atenció que ens permet aconseguir els somriures dels nostres

i espais de que disposem tant a terra com en taules adaptades

nois i noies.

per horticultura.
Després de ser pioners en el Diagnòstic Genètic en la DI i fer
180 diagnòstics, entrem en fer un treball pel diagnòstic i estudi
de la microbiota intestinal dels nostres usuaris per tal de veure
l’estat i els resultats de l’alimentació que reben. Aquest fet ens ha

Vicente Conca Pérez

d’ajudar en augmentar el coneixement que tindrem de cada un

President Catalònia Fundació Creactiva

Centres i Serveis
d’Atenció
- Residències
- Llars
- Pisos
- DGAIA
- STO-SOI

Comissions d’Atenció
- C. Residències
- C. Llars i STO
- C. Ètica
- C. Activitats
- C. Treball i
Convivència

- Centre Ocupacional
Adolf Goday.

d’atenció a les persones amb especials dificultats. Tota aquesta

- Eco-Fin i Serveis
Generals
- RRHH
- Formació
- Incorpora
- CET

- Llar Mª Antònia Besora.

• Programa Incorpora.

d’intervenció, moltes activitats per tal de millorar el procés

Àrea de Gestió

- Llar Can Roure.

- Llars Valldoreix.

Seguim treballant en adequar els espais a IMM, Joan Bofill

Direcció general

- Residència Canigó.

i a la societat en general.

De fet, hem desenvolupat molts projectes, noves línies

Consell Plenari - Patronat
Fundació Privada pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual Catalònia
Fundació Privada Sant Jordi de Catalònia

• Flor de Maig:

Edda de Carli.

model als nous centres i equipaments que hem incorporat a la

COM ENS
ORGANITZEM

ESTRUCTURA EXECUTIVA
• Direcció General ...................................................... Dr. Joaquim Serrahima
• Àrea Econòmic-Financera i Serveis

2.
•
•
•
•

Generals ........................................................................ Adrià Serrahima

FUNDACIÓ PRIVADA
SANT JORDI DE CATALÒNIA:

Tutela.
Formació.
800 professionals.
1000 places d’atenció
per a persones
amb discapacitat
intel·lectual.
• Més de 40 anys
d’experiència.

La nostra missió: satisfer
les necessitats de les
persones amb discapacitat
intel·lectual sigui quin sigui
el seu grau de discapacitat,
malaltia mental o trastorn
de conducta afegits,
així com millorar la seva
qualitat de vida i potenciar
la seva autonomia i
autodirecció i la seva
inclusió a la comunitat.

• Àrea de Recursos Humans i Formació .......... Caridad Engra
• Àrea de Suport i Coordinació .......................... Evèlia Garcia

CENTRES I SERVEIS
• Institució Montserrat Montero ........................ Maite González-Nicolás
• Residències La Casona, Joan Bofill
i Sant Medir ................................................................. Cristina del Río
• Flor de Maig ................................................................. Anna Sebastià
• Aspasur .......................................................................... Joana Corominas
• Àrea Maresme ........................................................... Hermínia Rodriguez
• Treball, Convivència i Tutela ............................ Noèlia Casanueva
• Programa Incorpora .............................................. Ricard Vidal-Ribas

RECURSOS HUMANS

ÀREA SOCIAL

800 professionals

Dels nostres usuaris...

DONES: (71%)

HOMES: (29%)

Franges d’edat
< 25 anys
(10%)

26-35 anys
(19%)

36-45 anys
(27%)

46-55 anys
(29%)

> 55 anys
(15%)

6-10 anys
(18%)

11-15 anys
(18%)

> 15 anys
(22%)

Antiguitats
< 1 anys
(16%)

1-5 anys
(26%)

El 70% són dones.
El 10% tenen un Grau
de Discapacitat
superior al 95%.
El 10% tenen un Grau
de Discapacitat
inferior al 65%.

Absentisme (12,06%)
IT
7,88%

Accident
1,68%

Maternitat
0,68%

Permisos
1,82%

Contractes indefinits
Gener: 592

ENQUESTA
DE SATISFACCIÓ
A LES FAMÍLIES:

Desembre: 595

INFORME ECONÒMIC
ACTIU:
Actiu no corrent ......................................................... 8.416.094,41 €
Actiu corrent ................................................................ 9.213.872,77 €
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ÀREA HIGIÈNIC
SANITÀRIA
• Servei de Farmàcia.

TOTAL ACTIU ..................................................... 17.629.967,18 €
PASSIU:
Patrimoni net .............................................................. 11.247.555,60 €
Passiu corrent ............................................................. 2.464.414,81 €
Passiu no corrent ...................................................... 3.917.996,77 €
TOTAL PASSIU ................................................... 17.629.967,18 €

- Especialistes: Ortopedista, Traumatòleg, Podòleg, Odontòleg, Psiquiatra,

• Servei Mèdic
i de Rehabilitació:

Neuròleg, Oftalmòleg, Uròleg, Cardiòleg.
- Vacunes: antigripal, antitetànica, antihepatitis B i antipneumocòcica.
- Analítiques de control: generals (anuals) i específiques (semestrals).

• Servei de Fisioteràpia.

- Revisions mèdiques: generals (semestrals) i específiques (setmanals).

2018

ALS NOSTRES
CENTRES I SERVEIS

Residències i Llars
- Nou Servei de Cuina-Endermar. Revisió dels menús, plantilles, horaris, elaboració del menjar. Cuina en línia freda.
- Implantació Sistema SPD (Sistema Personalitzat de
Dosificació de la medicació).
- Millora del Model d’Atenció. Actualització PAII amb els
ATE; centrat en la persona; model ètic (reflexió).
- Col·laboració amb el projecte MOSPD-I.
- Foment de les activitats d’estimulació cognitiva dins
les unitats.
- Formació del personal en tècniques d’estimulació
cognitiva i activitats artístiques.
- Taller de gestió de les emocions.
- Portes obertes 24/7 per fomentar les visites en el
centre. Telèfon obert a tots els usuaris per a parlar amb
la família, qualsevol dia de la setmana.
- Programa de Coaching per a equips d’atenció directa.
- Eliminació contencions de portes tancades i reducció
de mecàniques.
- Participació en dinàmiques educatives, tallers de
mediació, gestió de conflictes, sexo-afectivitat....
- Projecte Dreams, tercera edició. Inauguració dels Jocs
CISPRA (Paràlisi Cerebral).

STO-SOI- Àrea de Dia
- Enfortir el vincle amb els municipis que ens envolten a
través del treball dins la comunitat i apostant pel camí
cap a la inclusió (Sant Cugat del Vallès, Ripollet, Montcada
i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Vilassar de Dalt).
- Visites d’Alumnes d’Atenció a persones amb situació de
dependència i Integració Social, amb la col·laboració
amb el Centre de Dia Can Vargas de Ripollet .
- Projecte amb un taller mecànic de Ripollet col.laborant
amb els “Perolos” preparant i tunejant cotxes de carreres .
- Tallers amb els Mossos d’Esquadra per la prevenció
d’Abusos a persones amb DI i s’ha confeccionat un
curtmetratge presentat arreu de Catalunya.
- Projecte amb Educació Eqüestre de Sabadell, dins
Teràpia Ocupacional.
- Classes d’anglès de la mà d’un professor nadiu pels
usuaris que així ho han desitjat.
- Specials Olympics a Andorra i la Seu d’Urgell amb participació de 47 persones de Catalònia en 5 disciplines.
- Colònies a Lloret de Mar i a Calafell amb la participació
de 157 usuaris.
- Foment del vincle amb usuaris d’altres centres de
Catalònia (Valldoreix, Sant Medir, Flor de Maig...),
realitzant activitats conjuntes.
- Remodelació de l’aula d’estimulació multisensorial i
incorporació de nous elements, entre ells un llit d’aigua
amb motor.
- Sortides a la comunitat (compres, sortides culturals,
platja, piscina...).
- Relació amb escoles de Sant Cugat: Escola Thau amb
activitats conjuntes i Escola Turó de Can Mates amb
teatre setmanal amb alumnes de 6è de primària.

- Els usuaris d’Aspasur Valldoreix van ser nomenats, entre
d’altres, pregoners de la Festa Major de St. Cugat del Vallès.
- Activitats conjuntes amb la Residència d’Avis Sant
Cugat del Vallès amb l’objectiu de potenciar la relació
amb la comunitat.
- Potenciar habilitats de la vida diària, tasques
domèstiques i compres d’abastiment de la despensa per
part dels usuaris anant al Mercadona quinzenalment.
- Cooperació en l’assignatura d’Aprenentatge i Servei
amb alumnes de 4rt d’ESO de l’Institut La Salle en la que
s’han realitzat activitats conjuntes per donar a conèixer
la Discapacitat Intel·lectual i compartir temps d’oci .
- Curtmetratge amb l’equip de Caravan Video.
- Passejades en bicicleta els dimarts i dijous combinades
amb senderisme.

-

Jornada inclusiva de Gospel a l’Ateneu de Cerdanyola.
Servei de lleure per persones amb Discapacitat Intel·lectual.
Activitats de tarda de teatre , musicoteràpia i ceràmica.
Activitats els dissabtes de natació a la piscina
municipal de Sant Cugat.
Club Social els dissabtes tarda i un dissabte al mes
activitat d’oci de tot el dia.
Discoteca Bocca l’últim diumenge de mes.
Vacances de Setmana Santa a Salou (5 dies).
Casals el mes de juny i juliol per nens amb Discapacitat
Intel·lectual.
Vacances el mes d’agost a Santa Susana (8 dies).
Casals de Nadal a finals de desembre i primera
setmana de gener.

Centre Especial de Treball
El CET de Catalònia, que aquest 2018 compleix 20 anys
de funcionament, ofereix 80 llocs de treball estables,
donant oportunitats laborals a persones amb discapacitat
intel·lectual i/o malaltia mental. L’autonomia, apoderament,
autoconfiança i el potenciar les capacitats, són la base per
a la millora de la persona. Treballem per donar oportunitats
de millora, inclusió social, canvis, llocs de treball que més
s’adaptin a les motivacions individuals dins les nostres
possibilitats. Treballem la col·laboració en xarxa entre els
diferents agents que treballem en la inserció laboral. En
aquest sentit, la coordinació amb el Programa Incorpora
de La Caixa dóna més oportunitats per que rebin formació i
puguin accedir a nous llocs de treball, obrint nous horitzons
i fent-nos més visibles.
Servei de Tutela
La Fundació Tutelar Sant Jordi de Catalònia va néixer el
2011 com a resultat de les demandes de moltes famílies que
tenien als seus parents als centres o serveis de Catalònia.
Evolució tuteles
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Servei d’Habitatge
- Pisos Tutelats per a persones adultes amb DI o problemes
de salut mental i necessitat de suport. El 2018 tenim 3 pisos:
a Cerdanyola del Vallès i Ripollet.
- Pisos Assistits per a joves de 18 a 21 anys amb DI o problemes de salut mental i ex-tutelats de la DGAIA i amb necessitat de suport intens. El 2018 tenim 3 pisos: a Rubí, L’Hospitalet i Terrassa.
- Coordinació amb ASJTET (Àrea de Suport al Jove Tutelat i
Extutelat) per la DGAIA per tot el referent als pisos assistits.
- Grup de Treball ASJTET-Universitat de Girona-Entitats per
unificar criteris d’avaluació del servei que prestem.

Programa Incorpora
El 2018, la Fundació Bancària La Caixa ens encarrega
la gestió de l’Oficina d’Empreses, un nou servei per les
empreses amb seu central a Catalunya (Catalònia
Fundació Creactiva) i a Madrid .
- Punt Incorpora StQgat, amb 196 insercions de les
que 72 corresponen a persones beneficiàries de la
xarxa Incorpora.
- Punt Formatiu, amb 3 accions formatives. 43 alumnes,
fent pràctiques a 13 empreses i s’han propiciat 21
insercions, que suposa un 50% de les persones inscrites.
- Punt d’Autoocupació Incorpora, hem propiciat la
creació de 19 empreses i la concessió de microcrèdits
socials por un import total de 552.180€, trenta persones
continuaven desenvolupant el seu pla de negoci a 31
de desembre de 2018.
- Punt Incorpora Cerdanyola, hem propiciat un total de
38 insercions de les quals 4 corresponen a persones
beneficiàries de la xarxa Incorpora.
- Incorpora Salut Mental, hem participat de reunions
mensuals per a l’elaboració d’una eina per a la pressa
de decisions per entitats generalistes i de formació en
salut mental.

Grup treball Catalònia-Grup de Recerca Diversitat
i Orientació UAB
Projecte pilot en oci inclusiu per a persones amb DI amb
el finançament de La Caixa.
Formació
- Pla de Formació Contínua:
PLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA 2018:
ACCIONS FORMATIVES

AVALUACIÓ

65

Matí ........................................................................................ 36
Tarda .................................................................................... 23
Nit ............................................................................................ 2

HORES TOTALS

4.916

De prevenció .................................................................
Tècniques .........................................................................
De comp. transversals ........................................
D’altres ...............................................................................

2.280
2.176
270
190

FORMADORS

N

9,1
AVALUACIÓ

Interns ................................................................................. 36 ........................... 9,64
Externs ................................................................................ 12 ............................. 9,4

ALUMNES / PARTICIPANTS ........................................... 593
HORES A L’AULA ........................................................................... 529

- Accions fora del Pla:
FORMACIONS FORA DEL PLA 2018:
ACCIONS FORMATIVES ............................
HORES TOTALS ....................................................
ALUMNES / PARTICIPANTS ..................
HORES A L’AULA ..................................................

45
1.330
97
585

AVALUACIÓ

7,6

- Cursos Formació Ocupacional-FOAP:
S’han realitzat els 3 Certificats de Professionalitat a
través del programa FOAP, en coordinació amb el SOC i
el Dept. de Treball. S’ha format un total de 50 persones
en els 3 CP esmentats i 18 en un curs sobre Treball en
Equip. Aquesta formació ha estat impartida per 21
formadors interns i 5 formadors externs.

- Pràcticums Universitaris i Pràctiques No Laborals:
Un total de 17 alumnes de diferents universitats
i ensenyaments ha realitzat les seves pràctiques
amb nosaltres.
ALUMNES EN PRÀCTIQUES UNIVERSITARIS
ALUMNES ENSENYAMENTS

17

Psicologia U.A.B ...............................................................
Psicologia U.O.C ..............................................................
E.U. FISIOTERÀPIA GIMBERNAT
TREBALL SOCIAL ...........................................................
MÀSTER PSICOPEDAGOGIA U.B. ....................

9
1
4
2
1

AVALUACIÓ
ALUMNES

9,2

Respecte a les pràctiques relacionades amb
altres ensenyaments, es detallen les diferents
especialitats d’alumnes en pràctiques.
ALUMNES EN PRÀCTIQUES
CERTIFICAT PROFESSIONALITAT
Atenció sociosanitària:
En institucions - NIVELL 2 ...............................
En domicilis - NIVELL 2 ......................................
P. SEPED - Administració - NIVELL 2 ............
Gestió comptable i per auditoria
- NIVELL 3 .......................................................................
Inserció laboral de persones amb D
- NIVELL 3 .......................................................................

PROGRAMA SIOAS

AVALUACIÓ
53
49
1
1
1

ALUMNES
1

1

9,2

Àrea de serveis generals ....................................... 1

CENTRE DE TREBALL
I FORMACIÓ - Flor de Maig

TUTORS

3

PFI - Aux. de comerç i Att. al públic ............... 1
PFI - Aux. d’arts gràfiques i serigrafia .............. 2

INSTITUTS D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

44

Atenció a la dependència - CFGM ................ 24
Integració Social - CFGS ........................................ 20

N DE CENTRES DE FORMACIÓ .............. 6
I.E.S .............................................................................................. 13
HORES TOTALS DE PRÀCTIQUES .............. 12.602

9,4

- Projectes:
El 2018, l’Àrea de formació ha licitat dintre de l’Acord
Marc de Formació Ocupacional en l’especialitat
d’Atenció Sociosanitària a persones dependents
en Institucions. En aquesta licitació, la Fundació
Sant Jordi ha estat adjudicatària de 3 línies de
Certificats de Professionalitat, configurant-se com
a centre de referència a Cerdanyola del Vallès.

2018

ELS FETS MÉS
DESTACABLES

Cooperació Internacional
El mes de març, 4 professionals de Catalònia van visitar
les instal.lacions de la Fundació Avenir a Fez (Marroc) per
valorar la posta en marxa d’un programa de cooperació
internacional conjunta.
Genètica
El 2018 hem realitzat un projecte genètic basat en l’anàlisi
de la microbiota intestinal dels usuaris de Catalònia amb
l’objectiu de desenvolupar una estratègia interdisciplinar
que, a partir de pautes nutricionals personalitzades,
millori la qualitat de vida i el comportament, reduint o
eliminant els problemes derivats de l’alteració intestinal.
Al projecte han participat 92 usuaris de Catalònia.

Pisos DGAIA
El mes de gener hem posat en marxa a Rubí el primer
habitatge per quatre persones entre 18 i 21 anys
provinents de la DGAIA. A primers de 2019, obrirem
dos pisos més, a L’Hospitalet i a Terrassa. L’objectiu és
preparar-los per un futur el mes autònom possible a
través d’un procés de formació en hàbits de la vida diària,
economia domèstica, formació pre-laboral i laboral així
com inserció en l’empresa.

Compliance Penal
El 2018 hem implementat un Programa de Prevenció de
Delictes (Compliance Penal) per tal d’adaptar-nos a la
normativa penal vigent . A tal efecte, hem confeccionat un
“Manual de Prevenció de Delictes de Catalònia”, conjunt
d’eines de caràcter preventiu adaptades a l’organització
per tal de garantir que l’activitat de l’entitat i qui la
conforma i actua en el seu nom ho faci en virtut de les
normes legals en ell recollides.
Comissió de Sexualitat
Amb l’objectiu de crear un protocol que doni resposta
a les demandes i necessitats en aquest àmbit de molts
dels nostres usuaris. Per tal de garantir aquesta atenció
respectuosa, acurada i personalitzada, es valora que la
formació i la informació és l’eina bàsica.
Nou jardí Snoezelen
Jardí d’herba artificial destinat a proporcionar als usuaris
estímuls sensorials que els facilitin una sensació de benestar
a partir de l’estimulació i la relaxació, segons els objectius.

2019
PRINCIPALS PROJECTES
PEL 2019
Unitat d’Atenció a les Víctimes amb Discapacitat Intel·lectual (UAVDI)
Des de Catalònia Fundació volem posar en marxa de cara al 2019 un servei que
doni resposta a les necessitats de les persones amb Discapacitat Intel·lectual
que puguin ser víctimes de situacions d’abús de qualsevol tipus degut a la seva
vulnerabilitat. Actualment, a Espanya només hi ha una UAVDI a Madrid. La
nostra intenció es fer-ho en col.laboració amb els Mossos d’Esquadra i el seu
equip de psicòlegs, així com amb el Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya.
Programa Suport a les Persones amb DI als Centres Penitenciaris a Catalunya
Des de Catalònia Fundació valorem l’opció de presentar-nos a la propera
convocatòria de licitació del contracte del Servei d’atenció a la discapacitat
intel·lectual i del desenvolupament destinat als interns dels centres i serveis
penitenciaris de Catalunya, que en l’actualitat desenvolupa l’entitat Dincat
a través del Programa ACCEPTA.

