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1. PRESENTACIÓ  

 
El Taller Jeroni de Moragas és una entitat sense ànim de lucre què fou constituïda l’any 1979, amb 

l’objectiu de donar serveis orientats a millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn del 

desenvolupament intel·lectual i/o malaltia mental.  

 

El Taller desenvolupa tres grans serveis i projectes de menor envergadura que s’organitzen dintre 

d’aquests serveis troncals: Serveis de Llars, Centre Ocupacional i Centre Especial de Treball. Cada servei té 

un responsable tècnic. Per tal d’assolir bons resultats, els responsables de la gestió de l’entitat s’organitzen 

en un grup de treball de direcció anomenat “Equip Verd”, constituït per les direccions tècniques i 

administratives i la gerència. Aquest equip, analitza, planifica i estableix objectius específics i estratègics 

que es controlen a través del Sistema de Qualitat Iso 9001 implantat des del l’any 1999. 

 

El Pla Estratègic actual del Taller Jeroni de Moragas, que es va definir l’any 2015, finalitza el 2017. Els 

eixos i objectius estratègics d’aquest Pla han estat: 

 

I.- Consolidar un Servei d’Inserció laboral per a persones amb trastorn del desenvolupament 

intel·lectual i/o malaltia mental: 

 

El Servei d’Inserció laboral  funciona mitjançant el Centre Especial de Treball. Aquest objectiu, correspon al 

servei productiu del Centre Especial de Treball.  Per treballar aquest eix estratègic, s’han potenciat aliances 

estratègiques amb entitats socials, s’han aconseguit subvencions específiques per crear mòduls formatius i 

s’ha treballat una metodologia adaptada a la formació a persones amb discapacitat. El resultat ha estat 

molt favorable. Els detalls de les feines realitzades es resumeix a l’apartat del Centre Especial de Treball.   

 

II.- Dissenyar i desenvolupar línies d’actuació per abordar l’envelliment de la població del 

taller i preparar-ne el futur.  

 

La problemàtica de l’envelliment de la població atesa pel Taller Jeroni de Moragas, és transversal a tots els 

serveis i sens dubte un dels eixos més preocupants per la manca de recursos públics per atendre un 

problema que fins ara no s’havia visualitzat. No es tracta d’un problema de l’entitat, sinó de tot el sector en 

el seu conjunt. La manca de centres adaptats a persones envellides, manca de centres residencials 

permanents per atendre’n tota la demanda i un marc legal totalment escàs per entendre la problemàtica 

dels treballadors amb discapacitat intel·lectual què acusen demències i pèrdues d’habilitats cognitives 

abans dels 50 anys, dibuixen un escenari molt complicat. 

El treball d’aquest eix estratègic, ha suposat un esforç dels tres serveis per adaptar i assignar els recursos. 

El Centre Ocupacional ha activat protocols de detecció i intervenció; com també ho ha fet el Centre 
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Especial de Treball. A nivell de les Llars Residències s’han activat diverses estratègies per reorientar als 

usuaris a recursos que permetin atendre el seu envelliment i també s’estan implementant activitats 

estimuladores, per tal de donar suports adequats en la mesura que és possible. No obstant, la situació 

sovint desborda les possibilitats del Taller; fet pel qual el Taller plantejarà perllongar aquest eix durant els 

propers anys.  

 

En quant a fites aconseguides i consolidades, sobre aquest eix, citem la construcció i  implementació d’una 

sala d’estimulació sensorial, habilitada gràcies a una subvenció obtinguda en el marc del PIR (Plans 

Interregionals) de la FUNDACIÓN ONCE. El projecte serà àmpliament descrit a l’apartat del Centre 

Ocupacional.  

 

III.- Generar un sistema de treball de projectes amb visió realista tècnica i financera. 

 

L’evidència de que l’equilibri econòmic és fonamental per poder garantir la continuïtat de la funció social 

del Taller, ens ha portat a establir un sistema de gestió amb un control financer acurat. Això ens permet 

prendre decisions efectives a temps i garantir resultats econòmics positius. El desenvolupament específic 

de les accions dinamitzadores dels serveis, serà descrit als apartats corresponents.  

 

El treball de control econòmic a nivell de tots els serveis, ha millorat i és estable. El 2017 ha estat un any 

consecutiu de control acurat de l’economia dels serveis. El següent quadre recull els resultats provisionals 

de l’exercici 2017. Les quantitats estan expressades en Euros. 

 
TOTAL 

ENTITAT 
CENTRE 

OCUPACIONAL 
LLARS 

RESIDÈNCIES 

CENTRE 
ESPECIAL DE 

TREBALL 

RESTA 
ENTITAT 

RESULTAT DE L'EXERCICI  66.098,30 3.188,84 37.002,44 31.557.72 -5.650,70 

 

 

IV.- Treballar la millora del clima laboral.  

 

El clima laboral és un aspecte fonamental per a la gestió dels serveis socials amb les persones que atenem. 

L’entitat té cura i vetlla per aconseguir entorns participatius i cohesionats. Per aconseguir-ho cada servei 

implementa accions orientades a millorar el clima, cohesionar, fidelitzar i motivar als equips de treball. 

Tanmateix la Gerència i Direccions tècniques proposen un qüestionari o enquesta de clima laboral, per tal 

d’identificar els aspectes que necessiten millorar i quantificar la situació del clima laboral.  

A nivell conjunt, s’ha aconseguit una millora substancial a tots els serveis. El nivell de satisfacció és alt i les 

relacions laborals força satisfactòries.  

L’exercici 2017, l’enquesta de clima laboral ha estat específica a cada servei. Per tant, els resultats 

quantitatius i gràfics,  seran presentats als apartats corresponents. 
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2. SERVEI DE LLARS 

 

El Servei de Llars del Taller Jeroni de Moragas compta amb una trajectòria de funcionament des de l’any 

1988.  Des de les Llars s’atén a totes les àrees de la persona, assegurant i vetllant en tot moment la seva 

qualitat de vida, el compliment dels seus drets, alhora que es fomenta el desenvolupament de les seves 

capacitats. 

 

Durant l’any 2017 hem gestionat quatre llars amb una ocupació total de 25 persones usuàries.  

 

2.1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI. 

 

Les Llars es troben ubicades al municipi de Sant Cugat, dues a la zona de Can Cabassa i dues a Pla del 

Vinyet; les quatre estan integrades en comunitats de veïns, aportant per tant, un valor d’integració real en 

la comunitat.   

 

El servei té un horari complementari als serveis diürns de manera que en dia feiner l’horari és de 17:15 fins 

a les 9:00 del dia següent i presta atenció les 24 hores els caps de setmana, festius i períodes de vacances.  

Les quatre llars estan obertes els 365 dies de l’any. 

 

L’objectiu principal del servei és procurar el desenvolupament normalitzat de les persones amb diversitat 

funcional en la societat, posant èmfasi en el seu creixement personal i procés d’autonomia individual per 

mitjà del servei de Llar – Residència, permetent que puguin disposar d’un espai propi on viure, que 

respongui tant a una elecció personal com al nivell de suport que necessiten en la seva vida diària. 

Degut a la tipologia del servei incidim en totes les àrees de la persona, donem tots els suports tècnics 

necessaris per a un atenció integral i fomentem l’evolució de  la persona, alhora que treballem per la bona 

gestió de la llar amb l’objectiu d’assegurar el màxim nivell de qualitat en drets fonamentals com l’habitatge, 

la manutenció i la salut. Tota aquesta metodologia es recull en un sistema rigorós de control i 

procediments. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Oferir una atenció especialitzada des d’una perspectiva bio-psico-social per a assegurar el màxim nivell de 
qualitat de vida. 
Brindar els suports necessaris i adaptats a les necessitats individuals per a fomentar el màxim grau 
d’autonomia i participació en les àrees de la vida. 
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2.2. MODEL D’ATENCIÓ  

 

Marc teòric 

Per poder treballar els objectius i en consonància la filosofia del servei, el model d’atenció de Llars es basa 
en un marc teòric respectuós amb la persona i amb el seu dret a l’autodeterminació, i pren com a 
referència teòrica i pràctica principal la planificació centrada en la persona. 

La planificació centrada en la persona 

Aquesta metodologia està basada en la creença de que cap persona és igual a una altre i tots tenim 
diferents interessos, necessitats i desitjos, i per tant la individualització ha de ser el valor central dels 
serveis que presten suport a les persones.  

Des d’aquest enfoc sorgeix el concepte i el dret a la autodeterminació que en el cas de les persones adultes 
es fa encara més rellevant.  

Amb la persona, com a ser individual, la planificació centrada en la persona gira sempre en concepte i 
aplicació al voltant de dues preguntes: 

- Qui és realment aquesta persona? Desitjos, preferències, necessitats, capacitats, pors... 
- Quin paper desenvolupem a la seva vida i com el podem ajudar perquè la seva vida sigui més 

ajustada amb el que realment desitja i amb el que considera important? 
 

 
 
S’estructura com un procés continu d’escolta i aprenentatge orientat a saber el que és important per a la 
persona.  Ha de ser un procés de caràcter col·lectiu (persona, família, persones de l’entorn).  La relació 
amb la persona usuària no és de poder sinó d’igualtat on es cerca la col·laboració per aconseguir una 
major i millor inclusió social. 
Des d’aquesta òptica és una metodologia directament associada al principi i al dret de l’autodeterminació, 
al model de suports i a l’objectiu de qualitat de vida. 

Avantatges de la planificació centrada en la persona. 

- Respecta la individualitat i les diferències personals. 
- Capacita a les persones.  Donar importància a les persones en la pressa de decisions facilita un 

procés d’aprenentatge continu, pel qual cada persona desenvolupa capacitats i actituds que li 
ajuden a participar cada vegada més en la comunitat, a anar assumint el control de la seva vida. 

- Permet un ús més eficient dels serveis.  No es perd temps ni recursos en activitats poc profitoses, 
poc satisfactòries i amb escàs impacte en la qualitat de vida de la persona usuària.  

- Considera la vida de la persona en totes les seves àrees, planificació integral. 
- Recolza a la persona per a ajudar-la a descobrir el futur que vol.  
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Model de suports i el suport conductual positiu. 

El model de suports i el suport conductual positiu han d’articular-se mitjançant una planificació 
individualitzada capaç de determinar els suports específics que necessita la persona per assolir les metes o 
objectius que desitja assolir i això és només possible mitjançant una planificació que s’articuli entorn a la 
persona, a les seves necessitats, als seus desitjos i a les seves preferències, és a dir, mitjançant una 
planificació centrada en la persona. Alhora aquesta planificació de suports ha d’oferir una finalitat última de 
millorar la qualitat de vida de la persona.  Per últim està íntimament lligada al fet que la persona és 
subjecte de drets i que en la prestació de suports és necessari promoure el respecte a aquests. 

L’objectiu final d’aquesta metodologia és assolir el major grau de qualitat de vida i autonomia, passant pel 
respecte als seus drets, desitjos, preferències i necessitats.  Per assolir aquest objectiu ens basem en la 
planificació centrada en la persona, basada en les seves individualitats, facilitant i adaptant l’entorn i amb 
pautes d’atenció flexibles.  Flexibilitzar les pautes afavoreix més possibilitats reals d’elecció i més 
oportunitats d’organitzar la seva vida a la seva manera.  També es beneficien els professionals no només 
per tenir la possibilitat de prestar els suports de forma menys automàtica i més personalitzada, sinó també 
pel fet de desenvolupar la seva tasca en un entorn més humà i en condicions més dignes.  

Elements claus del model de suports. 

• Quins suports necessita la persona per participar en la comunitat, assumint rols socialment 
reconeguts i per portar la vida que vol i sentir-se satisfet?  S’ha de contemplar el desfasament 
entre les capacitats i habilitats que té la persona i les que necessitaria per a poder funcionar en la 
comunitat i  portar una vida més propera a les seves preferències i sentir-se més satisfet.  

 
• És necessari avaluar o mesurar el desfasament en els diferents 

contextos en els que s’ha de desenvolupar.  Per això el model 
diferència àrees importants a la vida i al desenvolupament personal: 
vida  a la llar, vida a la comunitat, salut i seguretat, àrea social, 
formació i educació, feina, àrea conductual i protecció i defensa de la 
persona.  En cadascuna de les àrees la persona pot requerir diferents 
tipus de suports i de diferents intensitats. 

 
L’objectiu del model de suports és que mitjançant la prestació de 
suports en les diferents àrees de la vida, la persona aconsegueixi 
millorar el seu grau d’independència, el seu nivell relacional, el seu 
nivell de participació en la comunitat i el seu benestar personal.  

 

 

2.3. APLICACIÓ DEL MODEL, ACTVITATS I ATENCIONS 

Sota aquesta metodologia incidim en totes les àrees de la persona adaptant la tipologia de suport a cada 
individu i fomentant la seva autonomia i benestar.  Per tal d’assegurar l’atenció i l’evolució de les 
persones usuàries des de el servei realitzem les següents activitats i intervencions.   
 
La distribució la fem segons les àrees que es contemplen en les vuit dimensions del Model de Qualitat de 
Vida (QDV, Schalock i Verdugo 2002, 2003).   
 

• Desenvolupament personal.  Adaptació i foment de les habilitats per a les activitats bàsiques de la 
vida quotidiana, tallers de cuina, tallers de compres, aprenentatge en l’ús dels diners,  de transport 
i de les noves tecnologies, participació en activitats de la llars i recerca i acompanyament a 
activitats externes a l’organització. 
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• Benestar físic. Compliment del programa anual de salut, 

acompanyament a visites mèdiques, supervisió i 
administració de la medicació, coordinació entre serveis 
mèdics, usuaris i tutors, servei de podologia, activitat de 
nutrició i foment d’hàbits saludables, elaboració de 
menús i seguiment de pautes dietètiques, establiment i 
seguiment del programa d’higiene. 

• Autodeterminació.  Reunions de convivència, tallers 
d’autogestió, foment de la participació en les dinàmiques 
de la llar, activitats de lleure, seguiments individuals.  

• Inclusió social. Participació comunitària diària i de forma 
normalitzada, participació en les festes i esdeveniments 
de la comunitat, assistència a concerts, exposicions i 
xerrades en el Casal dels Joves Torreblanca i altres 

organismes,  participació en activitats d’oci organitzades pel Club Social de l’entitat i agents externs 
com Windown i Sarau, activitats culturals mitjançant el programa d’Apropa Cultura.  

• Drets.  Reunions de convivència, tallers i activitats per a fomentar la consciència dels drets, 
reunions i seguiments amb usuaris i tutors.  

• Benestar emocional. Seguiment i acompanyament a visites psiquiàtriques, sessions individuals de 
psicoteràpia, reunions interdisciplinars pel seguiment de casos.  

• Relacions interpersonals. Reunions de 
convivència, coordinació amb entorn 
socio-familiar, organització d’activitats 
de lleure i vacances, activitats i tallers 
d’habilitats socials, foment i suport per 
l’establiment i manteniment de les 
relacions fora i dins de la llar. 

• Benestar material. Supervisió, control i 
gestió de prestacions per part de treball 
social, control dels diners de butxaca, 
control i manteniment de les 
instal·lacions. 
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Per tal de fer un seguiment de l’impacte de les intervencions fem valoració continua mitjançant els 
seguiments d’activitats diaris i les reunions d’equip, d’aquesta forma adaptem els objectius i intervencions a 
les necessitats de cada usuari en cada moment.   Per altre banda fem una valoració d’objectius de forma 
anual i revisió i actualització del programa individual cada dos anys.  Durant el procés d’avaluació 
impliquem de forma activa a la persona i al seu entorn per tal de que les intervencions es plantegin des de 
una perspectiva coherent amb l’objectiu del model que és fomentar l’autodeterminació, per tant els 
objectius que es plantegen han de ser rellevants per a la pròpia persona.  Per altre banda, apliquem tests i 
bateries per a mesurar de forma objectiva l’evolució de la persona.  
 
Al finals del 2017 hem fet la valoració d’objectius dels usuaris en les àrees d’activitats bàsiques i 
instrumentals de la vida quotidiana, inclusió social, conducta i per últim convivència i relacions familiars.  
Segons la situació i necessitats de la persona els objectius varien entre un caire rehabilitador (recuperar 
habilitats perdudes per un procés agut), de manteniment o d’aprenentatge de noves habilitats.  Durant el 
2017 un 96% de les persones ateses  han assolit tots o alguns dels objectius plantejats.  El procés 
d’avaluació i intervenció queden recollides en els protocols d’atenció del servei.  La revisió i actualització 
d’objectius i suports es reflecteixen en el programa individual i els seguiments registrats a la base de 
dades.  
 
 

2.3.1 ACTIVITATS 2017 

 

Des de el servei es promou la inclusió social mitjançant la participació en activitats d’oci, comunitaris i 

culturals. 

 

Activitats segons calendari de festius.  Organització 

d’activitats i celebracions internes i sortides en dies assenyalats.  

Nadal, Sant Jordi, festes locals, Castanyada...  

 

 

Altres.  Durant tot 

l’any es realitzen 

diferents activitats 

principalment en 

caps de setmana, 

es fomenta que 

siguin els propis 

usuaris qui 

proposin els tipus d’activitats que volen fer, durant 

la setmana es va treballant fent una recerca amb el 

suport del professional d’atenció directe. 
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ALGUNES ACTIVITATS DEL 2017 

Fira Santa Llucia Sabadell  / Musical, Dirty Dancing 

 
PortAventura  i Parc Sant Jordi Terrassa 

  
Picnic en Castelldefels i Granja Viladecavalls 
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2.3.2 DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC AL SERVEI DE LLARS. 

 

2.3.2.1 Objectius 2017 

 

2.3.2.2.  Dissenyar i desenvolupar línies d’actuació per abordar l’envelliment de la població 

atesa.  

 

Progressivament l’esperança de vida de la població a la que atenem és mes llarga i per tant la mitjana 

d’edat  de les persones usuàries de les llars també va augmentat.  Com en totes les etapes del cicle vital, 

les necessitats en l’envelliment són especifiques i diferenciades d’altres moments i és per això que ens hem 

d’anar adaptant per a poder seguir oferint la millor atenció.  Com a primer pas en un objectiu que haurem 

de treballar a llarg termini, al setembre del 2017 vàrem fer la primera formació específica sobre 

l’envelliment.  El 75% de l’equip va participar en la formació impartida de Femarec “Nutrició i hàbits 

saludables per a persones amb discapacitat intel·lectual i envelliment”.  Arrel d’aquesta formació vàrem 

millorar i implantar nous procediments en l’àrea d’elaboració de menús i àpats. La valoració del curs va ser 

molt positiva i durant el dia al dia observem una aplicació dels coneixements adquirits.  

 

2.3.2.3.  Millorar clima laboral. 

 

Durant el 2016 es va fer una mesura del clima laboral al Servei de Llars amb bons resultats, igualment és 

va activar una sèrie de millores per augmentar el benestar del professional en el seu lloc de treball i per 

tant la qualitat i funcionament del servei.  Pel 2017 mantenir o millorar el clima laboral s’havia contemplat 

al pla estratègic de l’entitat  i per tant s’ha tornat a fer la mesura en el servei de llars amb els següents 

resultats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestió del servei

Atenció als usuaris

Percepció sobre el superior

Percepció sobre el l loc de treball

7,9

8,5

8,5

8,5

VALORACIONS CLIMA LABORAL LLARS
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- Millora de les instal·lacions. En general es detecta que les llars comencen a necessitar algunes 

millores de manteniment, petites reformes, pintar.. Per altre banda, també es detecta la necessitat 

de fer alguna reforma per reduir barreres arquitectòniques, especialment en lavabos.  

- Atenció a l’envelliment.  L’equip ha expressat la seva preocupació per la manca de recursos 

adients per a persones amb envelliment, perceben que algunes persones usuàries es podrien 

beneficiar d’estar més hores a la llar i fer una jornada més reduïda en el centre ocupacional. 

- Retroalimentació sobre la feina.  Degut a les característiques del servei, els professionals 

d’atenció directe tenen horaris molt dispars, els professionals que tenen l’horari concentrat en caps 

de setmana i nits varen expressar que els hi mancava espais de trobada amb la direcció per 

compartir informació i fer un seguiment de la seva evolució al servei.  

 

Mesures de millora. 

 

·  Instal·lacions.  Durant el primer trimestre del 2018 es realitzarà la reforma dels banys de Can Cabassa 

que s’han valorat com a prioritaris.  També durant el primer i segon trimestre es cercarà formes de millorar 

el manteniment i millora de les instal·lacions de totes les llars, possiblement via subvencions. 

· Retroalimentació sobre la feina.  En els calendaris laborals del 2018 s’han inclòs reunions individuals 

amb direcció, concretament dos reunions a l’any.  

 

2.3.3 Objectius 2018 

 

De cara al 2018 es manté el mateix objectiu “dissenyar i desenvolupar línies d’actuació per abordar 

l’envelliment de la població atesa”.  Durant el 2018  es realitzarà un estudi de viabilitat d’un projecte 

de residència de 24 hores per a poder atendre al col·lectiu una vegada que no poden assistir als seus 

centres de dia degut al procés d’envelliment. 

 

3 SERVEI D’AUTONOMIA A LA PROPIA LLAR 

 

3.1. DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS DEL SERVEI. 

 

El Taller Jeroni de Moragas va començar a oferir el Servei de Suport a la Pròpia Llar a l’any 2010 amb 

l’objectiu de fomentar l’autonomia a les persones amb diversitat funcional i/o malaltia mental què 

tinguessin la possibilitat de viure sols amb un suport molt intermitent per part d’un professional d’atenció 

directe.  Fins el dia d’avui mitjançant aquest programa hem atès a 7 persones. 

Els objectius generals del programa son els següents:  

1. Fomentar l’autonomia personal a totes les activitats de la vida diària. 
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2. Poder viure satisfactòriament en un habitatge propi o de lloguer. 

3. Evitar incorporacions al servei de llar - residència en aquells casos on només calgui un nivell de 

suport limitat o intermitent, i de ser possible, també servir de pont i model pels usuaris de llar - 

residència què vulguin viure amb més autonomia. 

4. Prestar el suport personal necessari per promoure la seva plena integració social. 

5. Contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar 

com a la comunitat, possibilitant la seva plena autonomia. 

6. Anar reduint el nivell de suport progressivament d’acord amb els avanços d’autonomia de la 

persona, per tal de possibilitar una vida realment independent. 

 

Un dels pilars fonamentals d’aquest servei és la implicació de la persona usuària, són els protagonistes i 

principals conductors del seu pla d’atenció i els objectius derivats.  Quan es realitza el primer pla i després 

durant les revisions periòdiques, la persona participa de forma activa, decidint amb més o menys orientació 

quines són les àrees que vol treballar i millorar. Es treballa per fomentar la consciència dels seus drets i 

deures com a persones que porten una vida autònoma al seu propi domicili. 

 

3.2. PERFIL D’USUARI/A I ÀMBITS D’ACTUACIÓ.  

 

La persona usuària del SSAPLL és una persona adulta amb diversitat funcional i/o trastorn mental capaç de 

viure independentment a un domicili propi o llogat amb un suport personal limitat i gradual en funció de les 

necessitats. Aquest perfil es correspon amb alguns dels/les actuals usuaris/es del nostre centre especial de 

treball i taller ocupacional, encara que veiem que cada vegada ens arriben més derivacions d’altres 

entitats.  Les persones ateses són autònomes en les activitats bàsiques de la vida diària però necessiten un 

suport i un procés d’aprenentatge per assolir objectius d’autonomia en activitats instrumentals i socials.  

 

Les àrees que més es treballen són: 

• Gestió de l’economia.  Es treballa perquè la persona pugui gestionar els seus ingressos i despeses 

de forma que pugui portar la seva economia domèstica, fer front a despeses de serveis i gaudir 

d’activitats d’oci i lleure. 

• Tasques de la llar.  La persona d’atenció directe fa un seguiment de l’estat de la llar a nivell de 

neteja i manteniment i ofereix un suport si escau.   

• Elaboració de menús.  La persona d’atenció directe ajuda i ensenya a la persona usuària a portar 

una dieta equilibrada i a realitzar compres d’aliments en consonància amb les seves necessitats i 

possibilitats. 
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• Cuina.  Es treballa amb la persona per tal que pugui anar ampliant les seves habilitats en la cuina i 

que prepari una varietat de plats que permeti tenir una dieta variada i equilibrada. 

• Integració social i comunitària.  Conjuntament amb la persona, l’equip fa un seguiment del 

desenvolupament de la persona en la vida comunitària i social del seu entorn, buscant que participi 

de forma plena i normalitzada. 

• Supervisió de la salut.  Es fa un seguiment de que la persona compleixi amb revisions i visites 

mèdiques, i es dona un suport quan és necessari. 

 

3.3. COORDINACIÓ I SEGUIMENT DEL SERVEI. 

 

Per assegurar una bona qualitat d’intervenció es manté una comunicació constant entre totes les persones 

del servei, les persones usuàries, els professionals d’atenció directe i l’equip tècnic, i si escau els tutors, 

permetent  un seguiment molt acurat de cada usuari.  Els professionals d’atenció directe fan un raport diari 

a direcció qui s’encarrega de passar-ho a la base de dades de l’entitat així doncs es manté un expedient viu 

en cada moment.  Per altre banda, cada membre de l’equip tècnic manté diferents coordinacions o sessions 

amb els usuaris i professionals al llarg de la setmana.  De la mateixa forma es realitza una reunió mensual 

de tot l’equip tècnic, el monitor de referència i la pròpia persona per fer un seguiment del funcionament i 

dels objectius del pla. Aquestes reunions tenen per objectiu oferir un espai de trobada i sobretot de 

confiança per compartir tant els avenços com les dificultats.  Els usuaris participen de forma activa en el 

consens dels objectius a treballar i es realitza un seguiment conjunt. 
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4. SERVEI DE LLEURE (CLUB SOCIAL) 

 

4.1. INTRODUCCIÓ. CONCEPTE D’OCI 

 

Al llarg dels anys el Taller Jeroni de Moragas ha anat evolucionant,  millorant i creant nous serveis i línies 

de treball amb l’objectiu d’anar donant sempre resposta a totes les necessitats del col·lectiu al que atenem.  

En els darrers anys una necessitat cada vegada més definida i evidentment era la de poder accedir a espais 

de relació i d’oci satisfactoris.  

 Durant el 2016 es va treballar aquest objectiu amb molta 

empenta amb la creació d’un nou projecte què hem anomenat 

Club Social. 

El repte final del projecte és la creació d’un espai obert i 

polivalent amb els recursos personals i materials necessaris 

per oferir la possibilitat de relacionar-se i complir amb les 

expectatives i els desitjos relacionats amb el temps lliure.  

Durant el 2017 hem treballat per l’ampliació d’oferta i places.  

 

OCI 

Existeixen moltes definicions per l’oci, però pot ser la més acceptada i compartida és la que elabora Jaume 

Trilla.  

Així mateix el professor Trilla entén l’oci com una experiència humana i fenomen social, que participa d’una 
sèrie de dimensions que possibiliten el desenvolupament de processos d’interiorització i activitat lliure i 
satisfactòria en el marc dels temps i espais en els que es manifesta.  És considerat un dret fonamental que 
afavoreix el desenvolupament de les persones i del que ningú hauria de ser privat. 
 
 
4.2. BENEFICIS DE L’OCI I OBJECTIUS DEL SERVEI 

 

El projecte de lleure neix del desig de fomentar la participació del col·lectiu en la societat i comunitat d’una 

manera normalitzada i oferint els suports necessaris per a que la persona pugui explorar els seus 

(Jaume Trilla,1989, "Temps lliure i educació infantil", Enciclopèdia pràctica de la pedagogia, Planeta 

” L'oci, independentment de l'activitat concreta que es tracte, és una forma d'utilitzar el temps lliure 
per mitjà d'una ocupació lliurement elegida  i realitzada el mateix desenvolupament de la qual resulta 
satisfactori o plaent per a l'individu" 
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interessos.  Per altre banda es pretén oferir la possibilitat de poder conèixer a persones d’interessos i 

característiques semblants per tal d’establir relacions significatives.  

 

Beneficis de l’oci.   

                                    
o Fomenta la creativitat, l’obertura cap a nous interessos i activitats permetent el desenvolupament 

de capacitats que no son utilitzades de forma 
quotidiana. 

o Desperta la capacitat del gaudiment lúdic 
o Afavoreix la recuperació de l’autoestima i la 

seguretat en un mateix. 
o Facilita la inclusió i la integració de les persones 

amb carències en aquest camp. 
o Ajuda a l’establiment de l’intercanvi i el 

contacte humà, potenciant no sols aspectes 
individuals si no també els socials i relacionals. 

o Propicia el benestar i la satisfacció personal.  
 

 
 
 
Objectius del servei. 
 
 

o Fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat en activitats d’oci de la comunitat, 
proporcionant les oportunitats i els suports necessaris. 

o Oferir activitats d’oci normalitzades en espais i llocs públics. 
o Informar i orientar a la persona cap a la oferta d’oci comunitària més adequada als seus 

gustos, interessos i necessitats personals. 
o Intervenir en l’entorn per a què faciliti i afavorir la participació de persones amb 

discapacitat en activitats i recursos d’oci 
o Sensibilitzar a la comunitat sobre l’oci i la inclusió social del col·lectiu amb discapacitat. 
o Afavorir mecanismes de coordinació entre les famílies, professionals i entitats per a que 

generin o adeqüin els entorns. 
 
 

o Ampliar la xarxa social de relacions de les persones amb discapacitat, afavorint les relacions 
significatives amb persones de fora dels entorns habituals de treball i família. 

o Afavorir que tinguin més oportunitats d’ampliar la seva xarxa social. 
o Facilitar que participin persones de fora del Taller Jeroni de Moragas. 
o Programar activitats conjuntes amb altres entitats de lleure per a persones amb 

discapacitat intel·lectual o discapacitat derivada de malaltia mental. 
 

o Fomentar l’autogestió de l’oci de les persones amb discapacitat, orientant el servei en funció de les 
necessitats, interessos i demandes de las persones. 

o Facilitar les eines necessàries perquè puguin gestionar i ser protagonistes del seu temps 
lliure. 

o Estimular l’autodirecció i autogestió per afavorir un exercici autònom de l’oci, segons les 
capacitats de cada persona. 
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4.3. ACTIVITATS I EVOLUCIÓ DURANT EL 2017. 

 

4.3.1 TALLER DE PERCUSSIÓ. GRUP DE BATUCADA 

 

De la mà de TotSomCamins, la branca social de la Batuescola de Sant Cugat del Vallès, vàrem iniciar el 

projecte de la creació d’un grup de batucada de persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual 

amb l’objectiu de poder fer una inclusió activa en la xarxa cultural del municipi.  A principis del 2017 

participaven 7 persones usuàries del Taller Jeroni de Moragas i actualment hem anat augmentant les 

inscripcions fins als 14 participants actuals.   

 

Aquesta activitat es realitza els dimarts a les instal·lacions de l’entitat i durant l’any realitza actuacions en 

diferents espais.   

 

Objectius dels tallers de percussió. 

• Gaudir de la percussió en un espai lúdic, per millorar la qualitat de vida, oferint un moment 
satisfactori  i de benestar de les persones que ho gaudeixen. 

• Reforçar el procés de desenvolupament personal i afectiu de la persona. 

• Afavorir l’adquisició de hàbits  i competències tant a nivell individual com en relació al grup. 

• Treballar l’escolta i l’espera. 

• Aprendre a integrar consignes donades en les activitats. 

• Estimular la memòria i la creativitat. 

• Facilitar l’adquisició d’uns coneixements rítmics i musicals que ajudin a reforçar la reconciliació amb 
l’aprenentatge  

• Donar visibilitat al grup mitjançant l’expressió artística. 

• Potenciar la integració social dels participants  a partir de la implicació activa  en la xarxa 
comunitària. 

• Afavorir la repercussió positiva  vers la comunitat, tot reforçant l’arrelament  i la identitat.   

 

Durant el 2017 és van realitzar tres actuacions, un assaig obert a la Plaça Barcelona de Sant Cugat, una 
actuació en la diada de percussió de la Batuescola i una altre al sopar de famílies de l’entitat. 
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“ Actuació a la festa de la Percussió” 

 

 

 

“ Festa de la percussió. Fideuada amb la resta dels grups.” 
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”Actuació conjunta amb la resta de grups de Sant Cugat” 

 

 

 

4.3.2 TERÀPIA AMB GOSSOS. 

 

En col·laboració amb Curecan, entitat especialitzada en teràpia amb animals, vàrem iniciar el 2017 fent un 

taller setmanal amb un grup de 8 persones, actualment tenim dos grups de 8 persones, en total participen 

16 persones. 

       Objectius dels tallers. 

Mitjançant la interacció i el treball amb animals entrenats s’ estimula 

moltes àrees de la persona, física, cognitiva, emocional i social. El 

treball es bassa fonamentalment en el joc i la relació amb l’animal. 

 

• L’àrea motriu s’estimula  a través dels jocs i circuits amb 
l’animal.   Gràcies a aquesta interacció  treballem 
components de la motricitat com l’equilibri, la coordinació , 
la marxa i la propiocepció. 

• L’estimulació de funcions cognitives.  Es fomenta la 
comprensió donant ordres a l’animal. Treballem la lectura, 
escriptura, expressió oral, reconeixement d’objectes, 
mitjançant activitats en el que l’animal és el protagonista.  
També s’estimula la memòria, el seguiment de seqüències i 
el pensament abstracte-simbòlic.  
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• Beneficis socials.  Els animals faciliten el treball en equip, la relació entre els participants, 
fomenten la conversa, el respecte de torn, la capacitat d’empatia i milloren l’autoestima. 

 
4.3.3 GRUP LLEURE 

 

El grup de lleure és l’activitat més recent del projecte, iniciant-se al desembre del 2017.  Actualment s’ha 

format un “grup pilot” de 4 persones, i durant el primer trimestre treballarem per ampliar-ho i obrir un 

segon grup.   

Aquesta activitat està enfocada a promoure l’autogestió del temps lleure, el grup actual està format per a 

persones autònomes en les activitats bàsiques de la vida diària i algunes de les instrumentals com l’ús del 

transport i el telèfon; l’objectiu és que puguin anar adquirint les habilitats necessàries per a organitzar el 

seu temps lliure amb un mínim suport. 

 

L’activitat es divideix en dues trobades setmanals, una els dimecres on es treballa la recerca de la sortida 

setmanal i el dissabte o diumenge per a realitzar l’activitat escollida.  

 

Els dimecres, les trobades es realitzen al Casal dels Joves de Torreblanca i mitjançant la recerca de 

l’activitat setmanal treballen àrees com l’ús de les noves tecnologies i les xarxes socials.  

 

Durant el gener i febrer del 2018 es contactarà amb altres entitats que atenen als col·lectius de malaltia 

mental i trastorn del desenvolupament intel·lectual, amb l’objectiu d’integrar participants que no siguin de 

la nostra entitat i oferint per tant, la possibilitat d’establir relacions amb persones noves.  

  

Objectius de l’activitat.  

 

- Estimular l’autoderminació personal i l’autogestió del grup de manera que de forma progressiva 

s’adquireixi un major nivell d’autonomia.  

- Promoure l’exploració personal d’interessos i motivacions.  

 

- Combatre l’exclusió social o retraïment.  

- Fomentar una visió més adulta i 

empoderada del col·lectiu 

- Fomentar espais reals per a l’ús i 

millora de les habilitats socials.  

- Oferir la possibilitat de conèixer a 

persones fora de les xarxes 

domèstiques i recursos. 
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4.4 Objectius 2018. 

 

La creació del projecte de lleure responia a un objectiu estratègic de l’entitat d’ampliar els serveis amb una 

visió tècnica i econòmica realista i viable i es va promoure des del servei de llars.  Com hem detallat durant 

el 2017 s’ha anat ampliant el número de beneficiaris progressivament fins als 28 actuals i s’ha fet un 

tancament econòmic positiu, per tant la valoració del projecte és força positiva.  De cara al 2018  ens 

plantegem continuar en la mateixa línia, ampliant activitats i número de participants.  Específicament els 

objectius a assolir durant el 2018 seran: 

- Fer la presentació del projecte a altres entitats de la zona amb la intenció de poder incorporar a 

persones que són ateses per ells. 

- Ampliar el número de participants del grup de lleure. 

- Obrir un segon grup de lleure. 

- Realitzar un sondeig entre les persones usuàries de l’entitat per valorar les demandes d’altres 

activitats. 

 

5. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 

 

El Centre Especial de Treball del Taller Jeroni de Moragas, durant l’any 2017,  ha impulsat diverses accions 

orientades a la conservació dels llocs de treball, cercant oportunitats per fer front a l’escenari de 

vulnerabilitat que dificulta el present i futur laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o 

malaltia mental que treballen al nostre centre. Tanmateix,  el CET ha apostat per introduir col·lectius en 

risc d’exclusió per motius de necessitat d’atenció en la salut mental; tot incorporant treballador/es derivats 

de Centres de Salut Mental i Oficines Tècniques Laborals. Les noves incorporacions presenten una tipologia 

de la discapacitat on predomina la malaltia mental respecte el trastorn del desenvolupament intel·lectual.  

 

Conscients de que aquest projecte social, necessita trobar el seu equilibri financer, s’han implementat 

diverses accions orientades a aconseguir-lo. Aquest exercici s’ha pogut invertir la tendència de la xifra de 

negoci del CET. En conjunt el Cet ha incrementat la xifra de negoci i ha controlat la despesa, cosa que li ha 

permès tancar l’exercici amb un resultat positiu de 31.557,72 Euros. No obstant, el resultat no ha estat 

homogeni per a totes les línies.   

 

El fet més destacable de l’exercici, ha estat l’increment de facturació de la línia de Manipulats. La xifra de 

negoci d’aquesta línia s’ha incrementat en un 46% revertint la tendència negativa d’aquest servei, i 

aconseguint tancar l’exercici amb un resultat positiu de 2.270,08 Euros.  Aquest increment de facturació, 

però, es fruit d’una comanada extraordinària de l’empresa B.Braun, que s’intentarà mantenir, però que està 

subjecta a les necessitats de l’empresa. Val a dir, que de moment, tot i que és un fet molt positiu, no 

soluciona la fragilitat d’aquesta línia productiva.  
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Per contra, la línia de Bugaderia ha perdut xifra de negoci, degut a la pèrdua d’un client i la davallada 

general de la facturació de la cartera de clients (18% de disminució en la xifra de negoci). Tanmateix, 

l’increment de la despesa salarial, ha contribuït també a provocar un resultat negatiu de -10.588,63 Euros. 

Xifra molt preocupant.  

 

La línia de Brigades i Neteja Viària ha incrementat la xifra de facturació en un 12%; Mix servei en un 8%; 

Menjador ha mantingut la seva facturació i Contenidors ha sofert una petita davallada de -1,3%. Totes 

aquestes línies han donat lloc a un resultat positiu.  

 

El CET Taller Jeroni de Moragas es va crear amb la convicció d’obrir una via real i sostenible a la inserció 

laboral de les persones en risc d’exclusió per trastorn del desenvolupament intel·lectual i/o malaltia mental. 

Aquesta missió continua promovent accions orientades a l’anàlisi de les circumstàncies personals i 

professionals de cada treballador; amb l’objectiu de generar itineraris laborals adaptats i també vies 

alternatives que obrin camí a la sostenibilitat del projecte CET. Durant aquest exercici, s’han dut una sèrie 

d’actuacions per reforçar aquestes accions. Mantenim la convicció que el CET és un recurs per aquelles 

persones que es troben amb dificultats per accedir al món del treball, però cal aprofundir en metodologies 

que permetin desenvolupar competències sociolaborals amb un suport específic de forma rigorosa, per tal 

de fer efectiva i sostenible aquesta inserció sociolaboral.  

 

Al mateix temps, durant el 2017 hem continuat atenent a les creixents dificultats adaptatives en l’entorn 

laboral  associades amb l’envelliment i el deteriorament cognitiu d’alguns treballadors del CET. Hem 

implementat alguns canvis en els itineraris dels treballadors i s’ha procedit a la tramitació de la jubilació en 

els casos que es complien els requisits necessaris.  

 

Es també destacable mencionar que durant l’any 2017 s’ha donat continuïtat al projecte formatiu finançat 

per la Fundació Adecco, atenent a 9 participants i concloent les accions formatives amb èxit. En el 

desenvolupament d’aquests projectes formatius i productius s’ha continuat potenciant la participació de les 

organitzacions i associacions que aposten per la integració social i la generació d’ocupació. Aquest fet que 

ha permès trobar un equilibri econòmic al desenvolupament de la línia de negoci, i aconseguir donar 

visibilitat al projecte del CET del Taller Jeroni de Moragas.   

 

5.1. CARACTERÍSTIQUES DEL COL·LECTIU ATÈS:  

 

Les característiques de les persones que conformen l’activitat productiva del CET correspon a 

treballadors/es que presenten trastorn del desenvolupament intel·lectual i/o malaltia mental, discapacitat 

física i sensorial.  
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Detallem a continuació algunes de les característiques sociolaborals que presenten per part de cada 

col·lectiu atès: 

 

Persones amb Trastorn de desenvolupament intel·lectual 

 

• La necessitat de mecanitzar els processos i repetir-los sistemàticament, seguint sempre un model 

previ. La seguretat del treballador s’afavoreix davant d’aquests processos sistemàtics i rutinaris. 

• El procés d’aprenentatge ha de considerar en alguns casos manca d’iniciativa i poques habilitats 

per resoldre problemes imprevistos. Requereixen d’una supervisió personalitzada. 

• Presenten dificultats per manifestar les seves necessitats biopsicosocials. 

• No solen demanar espais d’atenció per expressar de forma explícita les seves voluntats. 

 

Persones amb malaltia mental  

 

Actualment en el CET atenem a persones que presenten problemàtiques associades a les etiologies 

psiquiàtriques següents:  

 

•  Espectre de l’esquizofrènia i altres trastorns psicòtics 

•  Trastorns de personalitat 

•  Trastorns de l’estat d’ànim 

•  Trastorns obsessiu – compulsiu  

•  Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat 

 

Aquestes persones de forma transversal solen presentar dificultats relacionades amb l’establiment de 

relacions interpersonals funcionals, alts nivells d’estres, desmotivació i/o desconfiança. 

 

Les persones que presenten discapacitat física demanen tenir present certes limitacions pel que fa a 

l’aixecament de pes, manteniment de postures determinades i controls mèdics específics. 

 

Les persones que presenten discapacitat sensorial, presenten específicament limitacions en les àrees 

auditives. Aquest aspecte demana adaptar el tipus de comunicació a nivell individual, mantenint la 

presencia física i adaptant les instruccions de treball en format escrit. 

 

Procés de deteriorament cognitiu que acompanya a l’envelliment dels treballadors de la secció de 

Manipulats.  
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Destaquem les dificultats que presenta la secció de manipulats que integra a un grup de persones que 

presenten una mitja d’edat superior als 50 anys, amb comorbiditat de trastorns neurocognitus que 

dificulten l’aprenentatge de processos laborals complexos en els que s’incorporen noves seqüències 

manipulatives. 

 

Algunes de les característiques més significatives estan relacionades amb la dificultat per mantenir l’atenció 

de forma sostinguda. Aquest fet comporta errors en el procés de manipulació i requereix de constant 

supervisió. Aquesta necessitat de suport continu condiciona la productivitat de la persona i comporta 

situacions d’inadequació sociolaboral per la persona i el seu voltant que li demanda un cert nivell de 

rendibilitat. 

 

Durant el 2017 hem implementat algunes experiències productives relacionades amb processos senzills que 

puguin dotar d’ocupació laboral a alguns treballadors.  Continuem cercant activitats productives que 

responguin a les possibilitats laborals dels treballadors en procés d’envelliment i deteriorament cognitiu del 

CET, aquesta tasca serà un dels principals objectius a treballar durant l’any 2018. 

 

 

5.2. METODOLOGIA DE TREBALL. 

 

La metodologia de treball del Taller Jeroni de Moragas s’emmarca fonamentalment en la planificació 

centrada en la persona i els models de treball amb suport. Aquest tipus de metodologia centra en la 

persona és l’eix central de la intervenció promovent l’autodeterminació dels treballadors en el tipus de 

suport que reben. Aquest procediment incideix directament sobre el treballador per tal que sigui part activa 

del procés de decisió i aconsegueixi ésser cada vegada més autònom.  

 

L’atenció psicosocial comprèn l’avaluació de les necessitats dels treballadors/es i la detecció de 

competències. Aquest procés compta amb l’elaboració del seu pla d’atenció individual (Programa individual) 

en el que queden reflectides les valoracions a nivell de qualitat de vida i competències sociolaborals, on es 

defineix la situació actual i els objectius de cada persona contractada pel CET. Aquests objectius es 

treballen per part de tot l’equip USAP: professionals d’atenció directa, treballador social, responsables de 

cada servei,  psicòleg i director tècnic. 

 

Els objectius de cada treballador/a es treballen de forma multidisciplinar i es comparteix el seguiment de 

cada professional en registres documentals compartits en la intranet BBDD del Taller Jeroni de Moragas. 

Aquesta metodologia permet compartir comunicacions de forma immediata i accessible per tot l’equip. 
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Les reunions d’equip establertes en calendari permeten avaluar l’assoliment dels objectius i replantejar o 

perseverar les propostes psicosocials. La comunicació entre els professionals a nivell de registres de 

seguiment i actualització de pautes d’atenció determina la intervenció sobre el treballador. 

 

La metodologia d'intervenció psicosocial contempla al treballador i el seu entorn, tant personal com 

professional: monitors, família, representants legals, educadors, psicòlegs i treballadors socials  que hi 

participen de forma activa en tot el procés d’ajustament personal. 

 

La nostra missió és treballar per la sostenibilitat del projecte d'inclusió sociolaboral de les persones amb 

TDI i/o MM, en un marc de respecte per l'entorn i eficiència en el treball. Amb una visió activa, realista i 

solidària. 

 

Els valors que ens defineixen són: 

-  La qualitat de vida de les persones. 

-  La dignitat de les persones en risc d’exclusió. 

-  El respecte per la diferencia i l’acceptació dels límits. 

-  La participació i la Cooperació. 

 

El valor fonamental: la qualitat de vida. Entenem que la qualitat de vida dels nostres treballadors millora, 

quan aconsegueixen decidir en tots els aspectes (personals i socials) amb plena consciència de les seves 

habilitats i limitacions individuals. Mantenim coordinacions amb els serveis socials i sanitaris per tal de 

realitzar els seguiments i acompanyaments psiquiàtrics, neuropsicològics i neurològics dels treballadors/es 

del CET. 

 

5.3. UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL (USAP) 

 

El Centre Especial de Treball del Taller Jeroni de Moragas compta amb una Unitat de Suport a l’Activitat 

Professional (USAP) per tal de facilitar l’adquisició i manteniment dels hàbits sociolaborals, així com un 

recolzament psicosocial per la millora de competències laborals dels treballadors/es amb trastorn del 

desenvolupament intel·lectual i/o malaltia mental (TDI/MM).  

L’equip de la USAP, composat per un Director tècnic/Psicòleg, una Treballadora Social i els Professionals 

d’Atenció Directa, ha anat avaluant i intervenint sobre les capacitats i necessitats dels treballadors del CET, 

identificant, mantenint i generalitzant les habilitats sociolaborals que contribueixen a consolidar les seves 

responsabilitats personals i professionals.  

 

La finalitat de l’USAP és orientar als treballador/es per a una potencial inserció a l’empresa ordinària. Per 

assolir tal objectiu, la USAP focalitza els seus esforços en aquells aspectes més directament vinculats amb 
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els hàbits laborals, atenció a normes, respecte a companys, habilitats comunicatives, responsabilitat en 

l’execució de les tasques, autonomia..etc. En definitiva, tots aquells aspectes que poden ajudar a aquesta 

possible inserció laboral. 

 

La metodologia de treball de l’USAP en processos d’inserció en empresa ordinària contempla diferents 

fases: 

 

1. Identificació de les capacitats i necessitats dels treballador/es amb discapacitat intel·lectual i/o 

malaltia mental. 

2. Prospecció laboral a partir d’entrevistes en les empreses per a detectar necessitats i promoure 

insercions. 

3. Formació habilitadora en competències sociolaborals. 

4. Elaboració de protocols de suport a la inserció en l’empresa ordinària. 

5. Acompanyament, seguiment i avaluació en la inserció. 

6. Elaboració d’objectius específics i indicadors que permetin fer un seguiment dins de l’entorn 

ordinari. 

 

5.4. RECURSOS HUMANS I MATERIALS EMPRATS. 

 

L’equip de professionals del Centre Especial de Treball està composat per tècnics de l’àmbit psicosocial i 

pedagògic, amb àmplia experiència i professionalitat i per professionals de l’àrea de gestió productiva i 

administració de serveis, que asseguren un treball de qualitat. 

 

El CET compta amb una unitat de suport a l’activitat professional (USAP) per tal de facilitar l’adquisició i 

manteniment dels hàbits sociolaborals així com un recolzament psicosocial per la millora de la qualitat de 

vida dels treballadors.  

 

A continuació es descriu les responsabilitats de cada professional: 

El Director centra la seva funció en el lideratge del Centre Especial de Treball. Responsable de conèixer la 

normativa legal i administrativa del servei i aplicar-la correctament, mantenint la base de dades de la 

legislació vigent del servei. Participa en l’elaboració del pressupost i de mantenir el control econòmic del 

servei. Té responsabilitat directa en totes les àrees del procediment ISO i dels programes de PRL 

(Prevenció de riscos laborals). Coneix el protocol de procediment d’atenció i fa un seguiment de les 

incidències d’accident. Ha d’informar a Gerència dels temes rellevants i que requereixen un tractament 

especial. Gestiona les incidències amb l’administració pública, en coordinació amb gerència. Dissenya i 

planifica les activitats del servei. Participa en la recerca de projectes sostenibles i té el control i la gestió 

dels RRHH del servei. 
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El Treballador Social s’encarrega principalment de l’acollida de les noves incorporacions, amb els familiars, 

o els seus representant legals. Facilitant la documentació de benvinguda. Intervé en les dimensions del 

Programa Individual que afecten a l’àmbit social del subjecte i fa el posterior seguiment de les mateixes. 

Manté una relació directe amb les famílies, per tal de lliurar la informació i l’assessorament necessari. 

Coordina i gestiona recursos externs al treballador/a per tal d’assolir els objectius del Programa Individual i 

realitza el seguiment i la coordinació de tot el relacionat amb la salut dels treballadors/es, i fa el traspàs de 

la informació al personal d’atenció directa. 

 

El Psicòleg s’encarrega principalment de realitzar la reunió d’acollida del les noves incorporacions, amb els 

familiars, o els seus representants legals. Participa en les reunions diàries i mensuals, aportant informació 

sobre els diferents casos que estan sota la seva responsabilitat. És el responsable de confeccionar i 

actualitzar el Programa Individual. Realitza el traspàs al monitor/a de totes les informacions rellevants 

sobre cada un dels treballador/es. Facilita al personal d’atenció directa les directrius 

d’intervenció/funcionament amb cada uns dels treballador/es. Realitza un seguiment específic dels 

diferents treballador/es i intervé en les diferents dimensions del PI que afecten al subjecte i fa el posterior 

seguiment de les mateixes 

 

Els professionals d’atenció directe s’encarreguen de mantenir el contacte directe amb els treballador/es i 

desenvolupen quotidianament els objectius del programa individual. Apliquen les dimensions del PI que fan 

referència a l’àmbit del Centre Especial de Treball. Conjuntament amb el psicòleg/a realitzen l’avaluació 

anual de cada un dels treballadors. En aquesta avaluació es fa un seguiment de les diferents dimensions / 

àrees que s’han treballat i realitza propostes d’intervenció de cara al futur i participen en les reunions 

diàries i mensuals, aportant informació sobre els casos que són responsables. 

 

Els equipaments que disposa el Centre Especial de Treball són detallats a continuació: 

Per l’activitat de manipulats s’utilitzen les instal·lacions del local de treball a l’Avinguda Villadelprat,79 de 

Sant Cugat del Vallès, on trobem equipaments propis de l’activitat productiva de manipulats, com ara 

embaladora de cartró, transpalet, taules amb cintes transportadores, compressor i tub d’aire forçat, 

carretilla elevadora, dispensador d’etiquetes, pistoles de cola tèrmica, compta peces i precintadores 

manuals i automàtiques. 

 

Per l’activitat de brigades s’utilitzen les instal·lacions del local de treball a l’Avinguda Villadelprat,79 de Sant 

Cugat del Vallès, on trobem màquines de neteja de pàrquings, motoserres,  bufadora, segadora, 

“tallasetos”, desbroçadores, abrillantadora de terres, generador mòbil, compressor d’aire mòbil, 

hidronetejadora, aspirador industrial i furgonetes. 
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Per l’activitat de bugaderia s’utilitza el local de treball ubicat a la Rambla del torrent del Xandri, 33 de Sant 

Cugat del Vallès on trobem,  rentadores industrials de 25 Kg, assecadora industrial de 25 Kg, calandra i 

una furgoneta. 

 

Per l’activitat de manteniment i neteja de contenidors 

El material que s’utilitza és propietat de l’empresa Valoriza. 

 

Per l’activitat de costura – mixservei, s’utilitza el local comercial i taller de confecció ubicat a la Rambla del 

torrent del Xandri, 33 de Sant Cugat del Vallès on trobem màquines de cosir, talladores semi industrials, 

taules de costura, planxa al vapor, i tractament per combatre les arrugues i un magatzem de material amb 

diferents utensilis i eines pròpies del taller de costura, fils i peces de tela. 

 

5.5. ACTIVITATS I LÍNIES PRODUCTIVES DEL CET: 

 

A continuació fem una descripció de les diferents línies de negoci que es treballen al CET Taller Jeroni de 

Moragas. 

 

5.5.1. Activitat de manipulats: 

 

La secció de manipulats durant l’any 2017 malgrat ha seguit patint la imprevisibilitat de la demanda 

comercial de comandes, ha vist incrementada la seva activitat productiva. 

 

Paral·lelament, seguim afrontant la tendència iniciada en els darrers anys: l’envelliment dels treballador/es, 

el que fa que les seves característiques impedeixen que es pugui donar resposta a gran part de les feines 

que demanden els nous clients.  

 

Per tal de donar resposta a aquesta situació, durant l’any 2017 s’han produït accions formatives amb 

l’objectiu d’actualitzar les competències laborals d’alguns dels treballadors d’aquesta secció en altres línies 

productives, com ara la l’estampació tèxtil i bugaderia. 

 

Aquestes formacions segueixen una metodologia que combina els aspectes competencials d’habilitats 

socials i itineraris individuals específics en les àrees productives esmentades, costura, bugaderia i brigades 

externes. 

 

Continuem concentrant en un sol professional les dues responsabilitats principals del servei: l’atenció 

directa i les tasques de responsable comercial. Malgrat les dificultats que presenta la realitat d’aquest 

servei seguim elaborant propostes per tal d’aconseguir la fabricació d’un producte que respecti els criteris 
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de la responsabilitat social i al mateix temps es pugui comercialitzar de forma que permeti sostenir els sous 

dels treballadors/es. 

 

En aquest sentit estem fent prototips i assajos manipulatius amb l’objectiu d’iniciar noves propostes de 

línies productives que permetin a persones amb dèficits cognitius importants participar en els processos de 

fabricació. 

 

Un objectiu operatiu pel 2018 és l’avaluació de nous processos laborals en àmbits relacionats amb la 

manipulació per tal de facilitar l’encaix de les habilitats dels treballadors i les exigències manipulatives del 

procés de fabricació del producte. 

 

5.5.2. Activitat de brigades i neteja viària: 

 

Durant el 2017, continuem mantenint contactes amb empreses del sector, per tal de presentar ofertes per 

adjudicacions de contractes de serveis d’ajuntaments i organismes públics. La línia de brigades i neteja 

viària, durant el 2017 ha obtingut un resultat positiu que manté un equilibri econòmic.  

 

Continuem assumint l’adjudicació del contracte del servei de neteja de determinats vials amb l’Entitat 

Municipal Descentralitzada de Valldoreix. Aquest contracte permet mantenir la inserció sociolaboral de 

treballadors amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental. 

 

Pel 2018 ens proposem finalitzar l’estudi del seu punt d’equilibri per tal d’ajustar les despeses i realitzar 

alguna inversió en equipaments. Volem apropar-nos a diferents entitats i empreses del municipi per tal 

d’establir contractes comercials que permetin consolidar la sostenibilitat del servei i ampliar la cartera de 

clients. 

5.5.3. Activitat de bugaderia industrial: 

 

Durant l’any 2017, la bugaderia Jeroni de Moragas, ha apostat per incrementar les hores del responsable i 

mantenir una organització interna ajustada a les necessitats. El servei ha perdut un client important i això 

ha comportat una reducció de la seva facturació i un resultat negatiu que ha de revertir el 2018. 

 

S’ha  continuat oferint el servei de rentat de tovalloles del Club Esportiu Junior i el Gimnàs del Banc de 

Sabadell, mantenint la logística i la qualitat del Servei. Donada la dificultat de mantenir estable el servei, la 

cura i control de les pèrdues de tovalloles, ha estat un aspecte a controlar. S’ha arribat a una negociació 

amb el Client Fitnessalut, per tal que assumeixi la minva, tot controlant acuradament el estoc d’entrades i 

sortides de material. 
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A nivell inserció laboral, es consolida el lloc de treball, i s’ha afegit unes hores addicionals de personal amb 

discapacitat per reforçar la producció.  

 

Pel 2018 es valora implementar un pla d’acció comercial que permeti ampliar ala seva cartera de clients i 

ajustar el dèficit. Per aquesta activitat es contempla una sèrie d’accions establertes amb l’objectiu de 

incrementar la facturació. 

 

5.5.4. Servei de costura i arranjaments: Mix servei 

 

El projecte Mix Servei, ve desenvolupant múltiples accions de forma continua  des del any 2013. 

Actualment disposa ja d’un Taller de Costura atès per personal del Taller, personal voluntari i la coordinació 

del CET. Disposa també d’un espai obert al públic en format botiga física, i d’una plataforma de compra e-

comerce: www.mixservei.cat. Durant l’exercici 2017, Mix Servei ha invertit recursos i esforços en la 

consolidació del lloc de treball de una persona amb discapacitat intel.lectual per malaltia mental,  ha 

desenvolupat d’accions formatives i de prospecció a empreses per tal d’obtenir comandes apropiades per a 

la confecció de peces tèxtils fetes per persones amb dificultats, i ha continuat oferint servei de costura i 

arranjaments a les instal·lacions del Torrent d’en Xandri 33.  

 

El projecte formatiu, ha estat orientat a donar una formació pre-laboral. Les participants han comptat 

amb una formació transversal integrada dins del Programa formatiu finançat per la Fundació Adecco; i el 

suport de les voluntàries de l’associació Vk.  

 

El projecte formatiu patrocinat per la Fundació Adecco, te entitat i finançament propis. En aquests 

moments es un referent formatiu dins del CET. Aspira a poder ser un projecte de formació continua que 

permeti consolidar llocs de treball i crear-ne nous.  

 

La edició del any 2017. Esta perfeccionant el mètode formatiu i ha ampliat el ventall de àrees formatives 

més enllà de la costura. Aquest any, s’han dut a terme tres mòduls de formació diferents. 

 

1)Mòdul de formació continua en costura adreçat a persones joves i amb habilitat manual. 

2)Mòdul de formació continua en  neteja viaria, adreçat a persones joves.  

3) Mòdul de formació continua adreçat a persones que pateixen envelliment, orientat a la fabricació 

artesanal. 

 

Cadascun dels mòduls ha tingut un objectiu diferent. El grup de costura va reeditar els objectius 

d’aprenentatge de costura i arranjament. Ha fet una formació pràctica orientada a aconseguir que les 

participants intervinguin directament en el procés productiu de comandes específiques. El grup de neteja 
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ha volgut potenciar la participació dels treballadors del Cet, oferint una possibilitat de potenciar habilitats i 

reciclar els llocs de treball. El tercer grup esta orientat a donar oportunitats a col·lectius de treballadors que 

pateixen pèrdua de capacitat cognitiva. Ha desenvolupat un taller de fabricació de sabons i un 

d’estampació manual de roba.  

 

A la finalització del projecto formatiu de Adecco, s’han quantificat els seguens indicadors d’impacte. 

 

IND_1: Indicador sobre satisfacció de la persona formada : 1-10  

Acabada l'acció formativa, els participants han respòs a una enquesta de Satisfacció per donar una 

puntuació subjectiva. Les puntuacions globals de cada participants es relacionen a continuació. 

 

Indicador del Grup  IND_1= 8,5 

 

Indicadors personals: 

1 IND_1 =   7 

2 IND_1 =  9 

3 IND_1 = 10 

4 IND_1 =  8,5 

5 IND_1 = 7,5 

6 IND_1 = 10 

7 IND_1 =  9 

8 IND_1 =  7,5 

 

La mitjana de les puntuacions individuals va donar a un indicador de 8,5 considerat com a bo i satisfactori.  

IND_2: Indicador del resultat objectiu de l'acció formativa: 0-10% 

 

Nº persones que aconsegueixen consolidar una ocupació/Nº persones formades * 100(Sigui per  la via de 

la contractació o per la via de l'auto ocupació) :  

 

En aquesta acció formativa dues persones han aconseguit un objectiu d'ocupació. Una de elles es del grup 

de neteja viaria, qui ha consolidat el seu lloc de treball. L'altre es una participant de costura, qui ha 

aconseguit una ocupació al Taller de costura.  

 

Resultat alt: IND_2= 22% : Es considera també un nivell satisfactori 

 

IND_3 : Indicador de l'entorn sobre la persona formada: 1 - 4 
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Sobre la base d'un diagnòstic  determinat pels professionals psicosocials, i les valoracions de la persona a 

formar, es determinaran uns Objectius personals de la acció formativa. 

 
IND_3 = 1: Objectiu no aconseguit 

IND_3 = 2: Objectiu en procés d'esser aconseguit 

IND_3 = 3: Objectiu en fase de maduració 

IND_3 = 4: Objectiu assolit 

 

Els  resultats son els següents: 

 

Indicador del Grup  IND_3=3 

 

Indicadors individuals: 

1 IND_3 = 4 

2 IND_3 = 3 

3 IND_3 = 2 

4 IND_3 = 2 

5 IND_3 = 2 

6 IND_3 = 4 

7 IND_3 = 4 

8 IND_2 = 3 

9 IND_2 = 3 

10 IND_2 = 3 

 

 
El 30% de les alumnes estan en procés d'aconseguir l'objectiu formatiu. 

El 40% no ha aconseguit l'objectiu i 17% esta en fase de maduració. 

El 30% ha assolit l'objectiu 

 

El  promig ponderat del indicador del grup es: IND_3= 3 

 

IND_4 Indicador d'atenció al col·lectiu format 

 

Nº de persones ateses /Nº de persones que s'inscriuen a la convocatòria del curs * 100 

 

Resultat baix:  IND_4 <= 50%   

Resultat mig: IND_4 >50% ; < = 75% 

Resultat alt: IND_4 >75% ; < =100%  
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Es va  procedir a concretar un calendari i demanar als participants un compromís de participació. De les 20 

persones contactades 12 van manifestar interès en esser formades  i  9 han assistit a les formacions. Així, 

l'indicador d'atenció al col·lectiu es del 75%, per la qual cosa es valora un resultat mig.  

 

IND_4 = 75% 

 

IND_5 Indicador de l'acceptació de la oferta formativa 

Durant el curs nomes una de les persones convocades ha manifestat que la oferta es escassa, per la qual 

cosa aquest indicador te un resultat bo.  

 

IND_5 =8,3% 

 

Prospecció Comercial i desenvolupament de la cartera de clients. 

 

En l’àrea comercial i de Prospecció, s’han realitzat visites a clients potencials i dinamització de la venda on 

line i espais en Facebook.  

 

Durant aquest any, es varen consolidar també diverses col·laboracions amb entitats del tercer sector. 

 

-  La Fundació Cassià Just ha repetit la comanda de roba de treball amb un nou model de peto per als 

cuiners i monitors de menjador. 

- La Fundació Seelinger i Conde, ha fidelitzat la seva relació amb el Mix Servei, fent encàrrecs de objectes 

tèxtils confeccionats pel Mix Servei què ofereix com regal de empresa de Nadal als seus clients i 

col·laboradors. 

 

- L’Esbart de Sant Cugat i la associació Diables de Sant Cugat confeccionen les seves robes de espectacles 

al taller del Mix Servei. 

 

- L’associació de veins del Barri de Sant Francesc, ha encarregat la confecció de mocadors de cultura 

popular al Mix Servei. 

 

- La empresa Kao Technology, cursa una ordre mensual per reciclar roba de treball i convertir-los en draps 

de cotó per la seva fabrica del Vallès.  

  

- La botiga del Hospital de Barcelona, compra els productes Mix Servei per oferir-los al mateix Hospital de 

la Avinguda Diagonal.  
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Tanmateix, a la botiga física i la virtual, s’ofereixen productes tèxtils artesans, confeccionats per voluntaries 

i treballadores amb discapacitat; i s’ofereix un servei d’arranjaments. 

 

L’activitat de costura i arranjament, ha donat continuïtat al servei que obre de dilluns a divendres de 

17:00 a 20:00. Ha consolidat clients del veïnat del barri de Sant Francesc i ha realitzat una facturació neta 

de 2072,30 Euros. Es sens dubte una finestra oberta que dona activitat a les instal·lacions del Torrent d’en 

Xandri, alhora que aplega a un conjunt de persones voluntàries que participen en la producció i la creació 

de prototips.  

 

S’ha fet tot tipus d’arranjaments i confeccions a mida. Des de faldilles i trajos fins a vestits de núvia. 

Tanmateix el grup de voluntàries, han participat en la producció facturada a grans clients donant lloc a una 

activitat social important i complementària a la bugaderia semi industrial.  

 

5.5.5. Activitat de manteniment i neteja de contenidors: 

 

L’activitat de manteniment i neteja de contenidors d’escombraries del municipi de Sant Cugat, s’ha 

mantingut durant el 2017. El conveni amb la Empresa Valoriza ha estat renovat un any més.   

 

Aquesta línia productiva presenta unes característiques laborals que permeten incidir en el suport dels 

treballadors amb una intervenció personalitzada. Aquest aspecte permet la millora substancial de les 

competències professionals de treballadors que requerien d’un acompanyament i seguiment molt intens. 

S’ha definit una sistemàtica pel que fa al procediment de treball que permet mantenir un control molt 

exhaustiu sobre l’execució de les tasques assignades. 

 

 

5.5.6. Servei d’inserció Laboral 

 

Durant el 2017 el Centre Especial de Treball ha seguit treballant per assolir la  d’apropar als nostres 

treballadors/es a una inserció sociolaboral ordinària. Som conscients dels esforços que suposa, tant per 

l’equip USAP del CET, com per les empreses que accepten la nostra metodologia de treball, malgrat això 

seguim apostant per normalitzar la realitat laboral dels nostres treballadors. 
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6. CENTRE OCUPACIONAL  

  

Al llarg del 2017 l’esforç de l’equip del Centre Ocupacional s’ha centralitzat en consolidar els objectius 

plantejats al 2016. A saber, tant continuar desenvolupant el repte d’assolir un Programa d’Atenció 

Individual (PAI) tècnicament ric en informació, però alhora senzill d’utilitzar i de fàcil i ràpida comprensió; 

com igualment, fer néixer el Projecte de Creació d’una Sala d’Estimulació Sensorial, enfortir el Projecte de 

Creació de TICs adaptades als nostres usuaris i mantenir el bon clima laboral del Centre Ocupacional.  

 

El primer objectiu, el del Programa d’Atenció Individualitzat (PAI), contemplava tornar a re-estructurar-nos. 

Per tant, a l’igual que a l’any 2013, vam re-homogeneïtzar els nostres grups d’atenció, re-actualitzant 

diagnòstics, processos d’envelliment, nivells evolutius, variables conductuals, socials, cognitives, etc. Sota 

aquests criteris, al 2017 ens vam veure abocats a crear un grup per atendre específicament els perfils de 

persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), igualment, vam crear dos grups d’atenció 

especialitzada a persones envellides i un grup específic de persones amb trastorns de conducta. De la 

mateixa forma, vam re-elaborar una proposta de  grup SOI i d’altres grups de joves, compatibilitzant 

l’itinerari d’intervenció i activitats, amb els seus interessos i necessitats.  

 

Durant l’any 2017, molts usuaris del Centre Ocupacional van participar activament dels seus propis PAIs1, 

tant dels seus processos d’avaluació, responent preguntes vinculants a la seva vida, els seus interessos i 

motivacions; com en la creació dels seus itineraris d’intervenció. Aquest procés d’avaluació va finalitzar 

amb la creació del seu propi PAI, sobre el qual es van consensuar les activitats d’intervenció, sempre 

promovent i intentant un equilibri entre allò que agrada i el que es requereix per assolir els seus propis 

objectius.  A la pàgina següent mostrem un exemple de com estem fent avaluacions participatives, 

longitudinals i comparatives al Centre Ocupacional. Aquests indicadors ens permeten prendre decisions tant 

personalitzades com globals. Aquesta gràfica longitudinal i comparativa, a modo de test re-test 2013-2017 

ens permet comparar salut física, salut cognitiva, qualitat de vida  i indicadors de conductes adaptatives de 

totes les persones ateses al Centre Ocupacional.  

D’acord amb les característiques epidemiològiques del col·lectiu atès (una mitjana d’edat de 46 anys i un 

60% de persones amb la Síndrome de down), els resultats remarquen sobretot  la necessitat de continuar 

enfortint funcions cognitives, principalment memòria, atenció, percepció, pensament abstracte i llenguatge, 

que, correlacionades amb la presència de les significatives dificultats conductuals, que incrementen per a 

cadascuna de les variables mesurades, ens aboquen a continuar desenvolupant aquest PAI tendent a 

enfortir les quotes d’inclusió sociolaboral i comunitària. 

                                                 
1 Aquest PAI ve impulsat des del Centre Ocupacional sota un model propi que abasta àrees biològiques, psicològiques i socials, des de la 
perspectiva i metodologia de la Planificació Centrada en la Persona, dels models de Qualitat de Vida i de Pràctiques basades en l’evidència.  
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És precisament en relació als resultats anteriorment esmentats, que el Centre Ocupacional va 

comprometre’s a continuar, durant 2017, desenvolupant dos projectes els objectius dels quals involucren 

l’habilitació i rehabilitació sociolaborals i comunitàries: La Creació d’una Sala d’Estimulació Sensorial i la 

Creació de TIC per a enfortir capacitats intel·lectuals, mentals i del desenvolupament. 

 

En relació al primer projecte de Creació d’una Sala d’Estimulació Sensorial, vam partir de les necessitats 

explicitades, a saber: un 75% les persones amb discapacitat intel·lectual, TEA i malaltia mental que 
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atenem presenten importants alteracions a nivell de percepció de l'entorn, i alteracions en capacitats 

cognitives, conductuals i emocionals que produeixen dèficits de percepció de si mateix, provocant en elles 

importants dificultats en la interpretació, codificació i resposta davant dels estímuls rebuts; i aïllament, 

frustració i pèrdua de control sobre els impulsos. 

A partir d’aquí, ens vam plantejar que la informació que rebien aquestes persones, per part de l'entorn i 

que s'interpreta a través dels sentits, es pogués dotar de sensacions àmpliament significatives, que els 

facilitessin entendre, conèixer i gestionar no només els seus entorns propers i llunyans, sinó sobretot, a sí 

mateixos. 

 

 

 

La creació d'una sala d'estimulació multisensorial ens està permetent crear ambients estimulants i alhora 

relaxats que ens faciliten abordar el control dels impulsos, la comunicació, psicomotricitat, el propi 

reconeixement de les nostres emocions i la de les altres persones, incidint sobre els complexos aspectes 

neurocognitius i neurosociales que presenten alteracions en les persones adultes que atenem, i malalties 

neurodegeneratives, especialment demència tipo Alzheimer, en la gent gran de la nostra entitat. 

 

Crear aquesta sala d'estimulació sensorial està incidint de forma nítida i clara en què puguin entendre 

millor el seu entorn i adaptar-se a ell, i també a entendre i conèixer-se millor a si mateixos. El benestar 

propioceptiu, kinestèsic i sensorial és ja la peça clau per influir funcionalment sobre els processos cognitius, 

conductuals i afectius del nostre col·lectiu. 
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Actualment, la sala d'estimulació multisensorial que hem creat, i tota la tecnologia que conté, ens està 

permetent l'accés a ambients estimulants, i alhora relaxats, en els quals la persona, d'acord amb els seus 

interessos, necessitats i conviccions, pot ocupar terapèuticament i així aconseguir els objectius que s'ha 

plantejat. 

 

 

 

Per complir amb els objectius de creació de la sala multisensorial, vam comptar amb el suport econòmic de 

la Fundació ONCE.  Així, mitjançant el programa de infraestructures regionals (PIR) ja hem incorporat la 

tecnologia que ens brinda el sistema Sensory SHX per crear entorns interactius i adaptables a les 

necessitats particulars de les persones. Aquest sistema ens està permetent personalitzar al màxim cada un 

dels itineraris sensorials requerits per atendre les diverses necessitats del nostre col·lectiu. 

 

Gràcies a la sala multisensorial estem aconseguint un manteniment i / o millora pel que fa a: 

 - L'estimulació dels sistemes sensorials. 

 - Potenciació del desenvolupament sensorimotor de les persones ateses. 

 - Reduir els problemes de conducta. 

 - Aconseguir major estabilitat emocional. 

 - Millores a nivell neurocognitiu (atenció, percepció, memòria, orientació espacial ...). 

 - Afavorir la inclusió social de les persones. 
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Tant les persones usuàries de la sala com els professionals de l'entitat, ens trobem realment agraïts perquè 

som conscients que aquesta sala ens possibilita l'inici d'una atenció amb millor tecnologia i major qualitat 

per als nostres usuaris. 

 

En relació amb el segon projecte de Creació de TIC per a enfortir capacitats intel·lectuals, mentals i del 

desenvolupament, durant l’any 2017 i gràcies principalment al suport de la Diputació de Barcelona, hem 

creat un nou aplicatiu digital (App) de Llenguatge Comprensiu, i a més a més, hem creat un Sistema 

Analític per a la Gestió dels Resultats neurocognitius (SGR) i millorat la usabilitat dels tres aplicatius digitals 

anteriors que ja vam desenvolupar: Apps de memòria, atenció/pensament abstracte i de percepció.  

Millorar la usabilitat ens ha permès sobretot treballar les facilitats d’accés, i d’aquesta manera assegurar i 

consolidar la participació i la influència, de les persones que atenem i dels professionals que els donen 

suport, en la creació del contingut visual i auditiu. Aquests fets, senzills però alhora tècnicament i 

econòmicament molt complexos, ens permeten assegurar actualment la continuïtat del projecte al llarg del 

temps.  

L’aplicatiu digital de llenguatge comprensiu que hem desenvolupat durant 2017 consisteix en escoltar una o 

vàries instruccions auditives, tant senzilles o tant complexes com requereixi la persona, i 

desenvolupar/practicar les capacitats de llenguatge comprensiu, sempre sobre les tauletes. 

 

 

 

El SGR ens permet un nivell d’anàlisi estadístic detallat o genèric, d’acord amb les nostres necessitats. Així, 

per a cada usuari mesurem objectivament el número d’encerts, errors i latència de resposta. Aquesta 

informació la podem organitzar per persona, grups, serveis o per a tot l’univers del Taller Moragas. Aquests 

resultats, d’acord amb les necessitats informatives o tècniques, dels usuaris o del professionals, poden 

correlacionar o no (a demanda), amb una sèrie de variables epidemiològiques: edat, sexe, diagnòstic. Per 
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arribar-hi, vam requerir d’un important esforç tècnic i econòmic, per part dels equips psicològics, 

pedagògics i d’enginyeria informàtica. 

 

 

 

A nivell tècnic, el Centre Ocupacional tendeix cap a la professionalització i especialització del seu equip 

d’atenció directa, organitzant-se en comissions, on es té en compte els interessos i motivacions dels 

professionals. Les comissions, tant biològica, com social i psicològica han continuat desenvolupant 

planificacions cada cop més personalitzades, amb una clara estructura pedagògica i un afany de construir 

intervencions basades en projectes reals, que fugen des de fa anys, d’activitats estèrils, rutinàries i sense 

sentit, i que tenen per objectiu el suport a la construcció ecològica de persones incloses funcionalment a la 

societat.  Per aquest motiu, l’oferta en quant a la intervenció biopsicosocial és d’una cinquantena 

d’activitats desenvolupades pels professionals d’atenció directa del CO, tenint en compte el grup al que va 

adreçat. 

 

La comissió biològica és la que pot treballar d’una manera transversal, ja que algunes de les activitats 

estan pensades i planificades per un grup de persones amb un perfil molt determinat. És a dir, així com 

l’atletisme, ioga,  futbol,  bàsquet  i multiesport van adreçats a una població més jove, amb una motivació 

alta per la pràctica de l’esport, bona coordinació i motricitat global,  i en general sense problemes de salut 

que limitin la seva pràctica, es proposen unes dinàmiques més actives. 

 

Per aquelles persones que comencen a presentar més dificultat en quant a la motricitat i coordinació 

global, tendència al sedentarisme i motivació baixa en quant la pràctica d’algun esport es proposen 
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activitats de manteniment on es treballa la mobilitat de diferents parts del cos, com ara psicomotricitat 

general, ball, relaxació, trekking. 

També planifiquem activitats adreçades a persones amb un grau de dependència més alt, amb un perfill 

sedentari, problemes d’artrosis, problemes de mobilitat i coordinació en general, i algunes d’elles en procés 

d’envelliment. Per aquest col·lectiu hem proposat activitats orientades al manteniment de la seva mobilitat. 

Algunes d’aquestes són la gimnàstica adaptada, hidroteràpia, jocs compartits , respirem,  petanca, trekking 

intern. 

 

Una activitat que hem implementat  aquest any, és la de Respirem.  L’objectiu que es persegueix és 

doble,  d’una banda és prendre consciència de la nostra respiració i del seu procés, i d’altre, introduir les 

prèvies per poder treballar en un futur la relaxació.  

 

La comissió psicològica, al igual que les altres, continua millorant la qualitat de les seves activitats, fent 

adaptacions i acostant-se cada cop més a la pedagogia de treball per projectes, on els aprenentatges 

siguin extrapolables a l’ entorn real i pràctic . Algunes d’aquestes  activitats   són l’estimulació cognitiva, les 

habilitats socials, sexe-afectivitat, consciència identitat, projecte comú, resolució de conflictes, taller 

d’emocions i de memòria, grup de música, activitats de la vida diària, TICs, etc. A mode d’exemple 

detallaren un parell d’activitats, però no de manera exhaustiva. 

 

Tics ràdio, aquesta activitat aborda l’elaboració d’un programa de Ràdio, mitjançant una gravació en petit 

format, on les persones que participen han hagut de desenvolupar el guió de tot el programa, han pensat 

temes d’interès general, com ara parlar de personatge famosos, futbolistes, músics, temes generals 

d’actualitat, etc. En relació al tema escollit han de cercar la música que volen posar per compartir-la amb 

els oients. Tot això, ha comportat una preparació prèvia, que implica tenir clar l’ordre d’aparició dels 

diferents elements del programa, per poder realitzar la gravació i el  muntatge final. Aquest, un cop revisat,  

es penjarà a la xarxa. 

 

Un altre activitat és el Projecte Comú, on els participants són els encarregats de mantenir al dia el blog 

del CO, i d’anar treballant al llarg de l’any els articles que després sortiran a la revista Tot Moragas, que es 

publica un cop a l’any, coincidint amb el dia de Sant Jordi.  En la realització de l'activitat de blog i revista, 

són els nois i noies els que trien els articles i temes que volen abordar, la funció del professional és la 

d’estimular les idees i potenciar la creativitat de les persones amb les que treballen, vetllar perquè la 

redacció dels articles sigui entenedora i de lectura fàcil, ràpida i senzilla per a totes les persones. 
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En el servei d’Orientació i Inserció Laboral (SOI), les activitats estan destinades a generar aprenentatge 

mitjançant projectes. Alguns dels projectes que ens serveixen per desenvolupar i adquirir aquests 

aprenentatges pre-laborals són la cafeteria, la missatgeria, l’hort, la recepció, ja que ens permeten treballar 

competències significatives, que poden portar a la pràctica, amb autonomia, dins d’un ambient protegit, 

pas previ per possibilitat la generalització de les competències laborals. En aquest sentit els itineraris 

personalitzats del SOI, han crescut en quant a la qualitat del dissenys, nivell de concreció dels objectius 

terapèutics i l’assoliment dels mateixos. 

Des de la Comissió Social, al llarg del 2017 hem planificat els itineraris  d’intervenció tenint en compte els 

resultats obtinguts a l’avaluació biopsicosocial de cada usuari. Els nois i noies del CO evidencien punts 

febles en relació a la plena inclusió (normalitzada i participativa). Treballem per aconseguir la inclusió de 

les persones i afavorir la seva participació en la comunitat. 

 

Dins d’aquesta comissió, tenim una diversitat d’activitats creades, planificades i adaptades pels 

professionals del Centre Ocupacional.  A continuació , us fem unes pinzellades d’algunes d’elles. 

L’activitat d’Inclusió Social, on promovem i fomentem que la persona tingui una vida el més 

normalitzadora possible en la seva comunitat, implica anar a llocs on van altres persones i participar com 

un més, sentint-se integrat en la societat. A inclusió social desenvolupem l’aprenentatge per saber arribar 

als llocs més significatius de cada persona: Els dotem de les habilitats necessàries per treure’s el bitllet, per 

conèixer els recorreguts (google maps), també  treballem què fer en cas de perdre’s o passar-se de 

parada. Per practicar i saber fer servir les màquines expenedores de bitllets del ferrocarril de la Generalitat 

de Catalunya (FGC) i del metro, comptem amb el sofware dels FGC instal·lats als nostres ordinadors.  

 

Una activitat que hem iniciat aquest any, és  l’activitat de Drets. Informem dels drets i deures de les 

persones que atenem, incidint en la capacitat de decisió i participació del propi usuari, respecte a la 

privacitat, etc. Per desenvolupar-la ens hem basat en la convenció de drets de les persones amb 
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discapacitat, aprovada per les Nacions Unides al 2006, i ratificada pel govern espanyol al 2007. Aquesta diu 

que totes les persones amb discapacitat hauran de poder gaudir de tots els drets humans i de totes les 

llibertats individuals.                      

 

Sortides, orientada als usuaris més dependents: Aprofitant la ciutat de Sant Cugat i els seus voltants, 

visitant museus, institucions i llocs d’interès i que siguin atractius pels nostres usuaris. 

A més, un cop al mes, i de forma rotativa, els nostres usuaris fan la visita a  la Granja Can Fatjó de 

Cerdanyola del Vallès, amb l’objectiu de promoure el funcionament físic, social, emocional i cognitiu dels 

usuaris, i alhora gaudeixen d’un entorn natural. Estan en contacte amb animals de la granja, on tenen  

diferents tasques i responsabilitats relacionades amb la cura dels animals.   

 

 
 

 

A nivell de clima laboral, durant 2017 vam proposar una enquesta que constava de tres parts, que 

explicarem breument a continuació:  

- Primera part "Engagement", és una Escala de vinculació positiva amb el treball. Aquesta escala 

avalua el vigor, la dedicació i l’absorció des del punt de vista del treballador. La valoració que fan 

tots els treballadors del CO en relació amb el seu lloc de treball va ser entre “satisfactòria” i “molt 

satisfactòria”. En quan a l’absorció , valorem com a positiu que puguin desconnectar fàcilment del 

treball, un cop marxen a casa.  
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- Segona part, que va constar d’una autoavaluació del clima laboral, centrant-se en la percepció que 

té el treballador de la seva feina, del treball en equip i l’atenció directa. Ens confirma i reforça el 

resultat obtingut en la primera part de l’enquesta: Que existeix una vinculació positiva del 

treballador amb la feina que desenvolupa.     

    

- Tercera part,  consistent en preguntes obertes que pretenien acostar-se al tipus de relació que els 

treballadors estableixen amb la direcció tècnica. En resum, a més que l’equip del CO sent seu el 

model biopsicosocial que el desenvolupa dia a dia amb convicció; se sent escoltat,  motivat i 

valorat, tot i que sempre hi ha coses que anem millorant plegats.  
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7. SEGUIMENT I REVISIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT: 

 

L’any 2016 ha estat marcat per l’adaptació del nostre sistema de qualitat a la nova versió de la noma 

internacional ISO9001 publicada l’any 2015. 

Durant el segon trimestre de 2016, la responsable de qualitat es va formar a través d’un curs de 35h 

impartit per AENOR, per tal d’adquirir els coneixements necessaris de la nova norma.  

Al tercer trimestre es va començar l’adaptació a través de: 

- La realització d’un anàlisi de riscos per part de les Direccions Tècniques de cada servei. 

- La realització d’un anàlisi del context de l’organització utilitzant la metodologia DAFO, en què va 

participar tota la plantilla del Taller Jeroni de Moragas.  

- Un anàlisis de les nostres parts interessades. 

- Una revisió de tota la documentació del sistema que afecta al CET i a serveis generals. 

Per a l’auditoria interna feta a començaments de l’any 2017, la responsable de qualitat va realitzar una 

formació a l’equip auditor sobre els aspectes més importants de la norma ISO9001:2015.  

 

Aquesta última auditoria s’ha fet també amb la visió més amplia i flexible dels sistemes de qualitat de la 

nova norma. Hem buscat, més que mai, comprovar que els sistema serveix perquè la nostra organització 

controli de forma adequada els riscos als que està sotmesa i assoleixi els seus objectius amb el nivell de 

qualitat que esperen tant les persones i entitats per les quals treballem directament, com totes aquelles a 

les que afecta la nostra activitat en major o menor grau. 

 

Durant el més de març es realitzarà l’auditoria externa del sistema de qualitat del CET per l’empresa Applus 

(acreditada per l’ENAC - Entidad Nacional de Acreditación-). L’informe favorable d’aquesta auditoria 

suposarà la renovació de la nostra certificació ISO9001 pels propers 4 anys. 

 

A continuació analitzem els aspectes més importants del seguiment i anàlisis del sistema de qualitat: 

 

7.1. Satisfacció dels clients del CET 

 

Durant el primer trimestre de 2017 s’ha realitzat l’enquesta de satisfacció a clients del CET. S’ha unificat en 

un sol format els de les diferents línies utilitzats en anys anteriors i s’ha simplificat eliminant-ne preguntes. 

S’ha fet èmfasi a la importància de l’apartat de suggeriment. 

 

Un altre canvi important és que fins ara, les enquestes eren enviades i rebudes pels responsables de cada 

línia de producció del CET. Aquest any, per primer cop, ha estat la responsable de qualitat qui ha fet 
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aquesta tasca. El motiu del canvia ha estat obrir una nova via de comunicació entre els clients i el Taller 

Jeroni de Moragas diferent a la que tenen en el dia a dia. 

 

Es van seleccionar els 23 clients principals del CET segons import anual facturat. D’ells, 12 van respondre 

l’enquesta i un va declinar participar-hi per entendre que el tipus de transacció que realitza amb nosaltres 

(compra de temps per al seu reciclatge) no dóna prou informació per respondre l’enquesta. 

 

El 97,50% dels aspectes recollits a l’enquesta han estat valorats com a “Bé” o “molt Bé”. El següent gràfic 

recull el detall de les respostes dels clients: 

 

 

 

 

7.2. No Conformitats i Accions Correctores: 

 

Durant l’any 2016 s’han gestionat 26 No Conformitats (NC): 

- 14 generades durant l’auditoria interna realitzada al 2016. 

- 3 de l’auditoria externa 2016. 

- 1 de producció del CET oberta de manera interna. 

- 1 de relacions amb proveïdors. 

- 1 de manteniment. 

- 5 de producció del CET obertes per queixes de clients. 

- 1 de producció de l’àrea social oberta internament. 
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De elles només la de producció del CET oberta de manera interna encara no està tancada i s’està 

gestionant encara l’acció correctora. D’un altre, encara està també en fase d’implementació l’acció 

correctora. 

 

Les NC d’aquest any, a part de complir el seu objectiu de gestionar els serveis que no han assolit el grau 

de qualitat esperat, han estat, a més a més, una font d’informació molt valuosa durant l’anàlisi de riscos i 

la revisió de documentació del sistema de qualitat.  

Durant el procés d’auditoria interna de 2017, s’han obert tres NC: 

 

- 1 de producció del CET (gestió de l’espai a la Bugaderia), encara gestionant-se. 

 

- 1 de gestió documental (contractes i ofertes acceptades de clients), encara gestionant-se. 

 
 

- 1 per la gestió de les NC (no tancament àgil de les NC), ja tancada i en procés de gestió de la seva 

acció correctora. 

 

7.3. Millora: 

 

Dels diferents aspectes de millora detectats, s’han prioritzat els següents que es treballaran durant l’any 

2017: 

  

o Elaboració d’un nou quadre de comandament del CET. 

o Millora dels registres que permetin disposar de la informació necessària per a l’elaboració 

de pressupostos competitius a clients del CET que garanteixin la viabilitat del les diferents 

línies productives. 

o Revisió del PQME 7.5.1.5. “Processos d'atenció al servei USAP”. 

o Revisió del procediments de l’àrea social (Llars i Centre Ocupacional). 

 

8. INFORMACIÓ ECONÒMICA 2017  

 

Els comptes anuals de la nostra institució són auditats durant el segon trimestre de l’exercici següent i 

aprovades al juny per l’Assemble de Socis de la Cooperativa.  

 

Per això, el Balanç de Situació i l’informe de Pèrdues i Guanys què s’inclouen a les següents pàgines 

d’aquesta memòria tenen caràcter provisional. 
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8.1. BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE 2017 

 

Balanç de Situació provisional - Exercici 2017 
 NIF: F08640997 
 Empresa: TALLER JERONI DE MORAGAS, SCCL EUROS 

 

Descripción Provisional 2017 

   A) ACTIVO NO CORRIENTE 30.120,00 

      I. Inmovilizado Intangible         193,29 

      II. Inmovilizado  Material          20.622,11 

      V. Inversiones financieras a Largo plazo 9.086,59 

      VI. Activos por impuestos diferidos 218,01 

   B) ACTIVO CORRIENTE                          820.241,32 

      II. Existencias                           3.247,04 

     III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 442.732,32 

      VI. Periodificaciones a corto plazo 1.216,31 

     VII. Efectivo y otros activos líquidos    equivalentes 373.045,65 

         1. Tesorería 373.045,65 

   TOTAL  ACTIVO ( A + B ) 850.361,32 

   A) PATRIMONIO NETO     215.407,02 

         A-1) Fondos propios 190.790,26 

            I. Capital 12.020,00 

            II. Reservas 4.985,52 

            III. Resultados Ejercicios Anteriores -943,83 

            IV. Otras aportaciones de socios 94.000,00 

            V. Resultado de la cooperativa (+/-) 80.728,57 

               Cuenta Pérdidas y Ganancias (129) 14.630,27 

               Ingresos/Gastos pendiente cierre 66.098,30 

         A-3) Subvenciones, donaciones y legadosrecibidos 24.616,76 

   B) PASIVO NO CORRIENTE 43.523,59 
 I. Fondo de educación, formación y promoción   a largo 
plazo 2.625,88 

   II. Deudas con características especiales l/p 10.480,00 

   III. Provisiones a largo plazo 18.600,00 

   IV. Deudas a largo plazo 11.817,71 

   C) PASIVO CORRIENTE 591.430,71 

   V. Deudas a corto plazo 39.059,53 

VII. Acreedores comerciales y otras   cuentas a pagar 552.371,18 

   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 850.361,32 
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8.2. INFORME DE PÈRDUES I GUANYS DE L’EXERCICI 2017 

 

 

Compte d'explotació provisional - Exercici 2017  
 NIF: F08640997 
 Empresa: TALLER JERONI DE MORAGAS, SCCL EUROS 

 

Descripción Provisional  2017 

      1. Importe neto de la cifra de negocios. 718.921,12 

         a) Ventas 468.741,62 

         b) Prestaciones de servicios 250.179,50 

      4. Aprovisionamientos -244.741,21 

         a) Consumo de mercaderías -37.460,11 

         b) Consumo materias primas y mat.consumib -19.130,42 

         d) Trabajos realizados por otras empresas -188.150,68 

      5. Otros ingresos de explotación. 1.356.299,26 

         a) Ingresos accesorios y gestión corrient 22.741,33 

         b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo  1.333.557,93 

      6. Gastos de personal. -1.495.527,26 

         a) Sueldos, salarios y asimilados -1.232.374,27 

         c) Cargas sociales -263.152,99 

      7. Otros gastos de explotación. -266.551,65 

         a) Servicios exteriores  -245.995,55 

         b) Tributos -20.556,10 

      8. Amortización del inmovilizado -15.700,23 

      12. Fondo de educación, Formación y Promoció 15.121,17 

         b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sa 15.121,17 

      14. Otros resultados -141,01 

   A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 67.680,19 

      16. Gastos financieros -1.581,89 

         b) Por deudas con terceros -1.581,89 

   A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 15+16+17+18+19 ) -1.581,89 

   A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) 66.098,30 
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8.3. Justificació Econòmica de la Subvenció atorgada 

per l’Ajuntament de Sant Cugat per mitja de 

Conveni 

 
FACTURES JUSTIFICATIVES 

 CONVENI AJUNTAMENT DE S. CUGAT - TALLER J. MORAGAS 

2017 

 

Ordre 
Fecha 

Factura 
Emissor 

Import 

Factura 

Imputat Aj. 

S. Cugat 

  01/01/2017 ANCO, SISTEMAS DE GESTION SA 1.072,00 1.072,00 

  18/01/2017 EMMA GRAP 562,61 562,61 

  18/01/2017 SEPRA S.C.C.L. 226,88 226,88 

  24/01/2017 KONE ELEVADORES SA 254,10 254,10 

  30/01/2017 
REFLEX ALQUILER FLEXIBLE DE 
VEHICUL 635,25 635,25 

  01/02/2017 MH INDUSTRIES SLU 508,56 508,56 

  02/02/2017 SEPRA S.C.C.L. 217,82 217,82 

  06/02/2017 CAT-H2O JAVIER OLIVARES ERRAIZ 458,59 458,59 

  28/02/2017 ASISTED 4.586,11 4.586,11 

  28/02/2017 
REFLEX ALQUILER FLEXIBLE DE 
VEHICUL 635,25 635,25 

  01/04/2017 INFORBER SERVEIS TIC 4.213,83 4.213,83 

  21/04/2017 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA 2.482,92 2.482,92 

  21/04/2017 GRUPO PRISMA 416,53 416,53 

  25/04/2017 SORETRAC S.A 528,08 528,08 

  30/04/2017 
REFLEX ALQUILER FLEXIBLE DE 
VEHICUL 571,73 571,73 

  30/06/2017 ASISTED 8.762,76 8.762,76 

  28/07/2017 CEVAGRAF SCCL 1.136,21 1.136,21 

  28/11/2017 SERTEC  817,44 817,44 

  30/11/2017 ASISTED 5.995,23 5.995,23 

  01/12/2017 ANCO, SISTEMAS DE GESTION SA 1.052,34 1.018,10 

totals 35.134,24 35.100,00 

 

 


