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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT

• Breu història
L'inici del Taller cal situar-lo a finals de l'any 1973, a Barcelona,

quan un grup de professionals liderats per Salvador Strino, van
crear la cooperativa de treball Jeroni de Moragas a Sant Cugat
del Vallès. La complicitat de famílies, usuaris i treballadors ha
fet possible tirar endavant aquesta iniciativa social

• Experiència en l'àmbit sociolaboral

El Taller obre el Centre Especial de treball l’any 1993. La
necessitat d’oferir alternatives laborals al col·lectiu, ha estat des
de les hores un dels objectius estratègics més importants de
l’entitat.

• Innovació , Projectes R+I+D. El futur

El desenvolupament de projectes, innovació i recerca i
desenvolupament, són els eixos del Centre Especial de Treball
del Taller Jeroni de Moragas. Un equip de professionals elabora
projectes, cerca recursos i finançament i desenvolupa accions
per dur a terme la execució de línies productives rendibles que
donin fruit per aconseguir la inserció sociolaboral de persones
amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.
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ACTIVITATS PRODUCTIVES DEL CET
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•Servei de packaging i 
inclusió i distribució  
de productes 
manipulats. 
Embalatges, 
etiquetatges, 
ensobrats i retractilats 
industrials. 
Principalment clients 
fidelitzats del sector 
automoció, 

para-farmacèutic i 
escolar. 

•Servei de 
manteniment i neteja 
de la via pública. 
Abocadors, entorns 
de centres 
comercials, boscos, 
marquesines, jardins, 
pàrquings i 
comunitats de veïns.

Neteja de llars, 
residències i oficines.

Clients públics i 
privats.

• Servei de 
manteniment 
preventiu, correctiu i 
neteja integral dels 
contenidors 
d’escombraries del 
municipi. Equips de 
suport individualitzat.

Contracte amb 
l’empresa Valoriza 
Servicios 
Mediambientals SA.

• Servei de rentat de 
peces tèxtils. Llençols i 
tovalloles 
principalment.

Roba de treball 
d'empreses.

Roba de Residències, 
clíniques i  hospitals. 
Principals clients Clubs 
esportius i Uniformes 
laborals i petits 
comerços.

LINIA 

MANIPULATS
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LINIA 

BRIGADES

I NETEJA 
VIÀRIA

LINIA

MANTENIMENT 
PREVENTIU I 

NETEJA DE 
CONTENIDORS

LINIA 

BUGADERIA

I  COSTURA 



CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLADORS 
AMB DID I/O MM DEL CET
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Treballadors amb 
patologia dual: 
Discapacitat 
intel·lectual i 
malaltia mental

Treballadors 
amb Malaltia 
Mental

Treballadors amb 
Discapacitat 
Intel·lectual
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-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 la manca d’iniciativa i les 

poques habilitats d'improvisació dels nostres treballadors. Requereixen 

d’una supervisió personalitzada.

-Presenten dificultats per manifestar les seves necessitats bio psicosocials.

-No solen demanar espais per expressar les seves voluntats

Les 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

Trastorns neurocognitius

Presenten una dificultat significativa i molt personalitzada; per això 

es imprescindible un diagnòstic, i seguiment basat en la planificació 

d’objectius i indicadors. 

Requereixen de major atenció i suport en la seva activitat 

sociolaboral així com pautes i registres de seguiment molt 

específics.
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CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLADORS 

AMB DID I/O MM DEL CET

Actualment el Taller Jeroni de Moragas ofereix llocs de treball a persones amb discapacitat intel·lectual i/o 

malaltia mental, que treballen en les diferents línies productives del CET. La distribució segons 

característiques d’aquests treballadors és la següent:

66% són persones amb discapacitat intel·lectual

25% són persones amb trastorn mental

6% són persones amb discapacitat sensorial

3% són persones amb discapacitat física

Les actuacions a nivell de suport, són ajustades a cada tipologia, i periòdicament el responsable fa un 

seguiment acurat de les actuacions, desviacions i accions correctives, per tal de garantir un adequat nivell 

de suport laboral als treballadors.



OBJECTIUS GENERALS I OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LES 
ACTUACIONS

L’Objectiu General del projecte 

USAP 2017 s'emmarca dins de 
l’objectiu global de la entitat: La 
consecució d’un projecte 
sostenible. Aquest objectiu es 
planteja d’una forma integral i es 
sustenta en les àrees: productiva, 
financera i social. 

L’objectiu general que emmarca l’ 
USAP, és respondre a les 
necessitats que presenten els 
treballadors del CET durant el 
procés laboral, dotant-los dels 
recursos sociolaborals adients per 
superar les dificultats i obstacles 
que es pugin presentar; fomentar la 
cooperació i el treball col·lectiu, 
potenciant les habilitats 
específiques de cada persona.

Necessitats 
de suport 
dels 
treballadors 
del CET

Foment del 
treball 
cooperatiu per 
potenciar 
habilitats 

Consecució
objectius
individuals i 
col·lectius. Millora 
Productiva
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OBJECTIUS  GENERALS
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OBJECTIUS GENERALS I OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LES ACTUACIONS

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

• Consolidació de les línies productives de manipulats i brigades de neteja. Creixement en la línia de

bugaderia. Activar mecanismes de control per fer sostenibles les línies productives.

• Consolidar noves línies productives del CET: costura i arranjaments, fent recerca en noves

tecnologies, per potenciar les vendes de productes i serveis.

• Promoure competències transversals, bàsiques i específiques pels treballadors del CET, que

permetin accedir a la inclusió en entorns laborals ordinaris. Facilitar recursos teòrics i pràctics per

incrementar les possibilitats de desenvolupar-se socialment i laboralment

• Identificar necessitats de suport seguint models planificació centrada en la persona (PCP) i treball

amb suport (TAS) i ús d’instruments psicomètrics validats. (GENCAT, ABS-RC:2, CAMDEX-DS,

SCATTER PLOT, entre d’altres).

• Elaborar plans d’atenció individualitzats per a cada treballador, que recullin els seus objectius

sociolaborals. Establir indicadors clars i contrastables per mesurar les intervencions

• Oferir suport en l’àrea personal, familiar i comunitària



Orientada a les 
necessitats del mercat 
laboral.

Formació

Família, comunitat, 
Administració Publica

centres d'interès local.

Entorn

Programa Individual. 

Seguiment  d’objectius

laborals i suport

Suport sociolaboral

METODOLOGIA D’ACTUACIÓ
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Socialment responsable

Arrelada al territori

Amb plans inclusius interns i 
externs. 

Empresa

Persones amb 
discapacitat intel·lectual 
i /o malaltia mental a la 

recerca de plans 
d’inserció sociolaboral.

BidireccionalBidireccional
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METODOLOGIA D’ACTUACIÓ USAPS

• Identificació de les necessitats dels treballadors amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.

• Elaboració del pla d’atenció individualitzada i pautes d’atenció específiques

• Disseny d’itineraris sociolaborals i establiment d’objectius i indicadors.

• Acompanyament en l’adquisició de competències sociolaborals.

• Elaboració de protocols de suport psicosocial en context laboral.

• Seguiment i avaluació de l’acompliment dels objectius sociolaborals.



La Formació : Un eix fonamental
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METODOLOGIA D’ACTUACIÓ USAPS

La Formació de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental, és un dels eixos més 

importants de la metodologia d’actuacions.

El Taller Jeroni de Moragas SCCL, impulsa cursos formatius de competències transversals amb 

itineraris laborals. Actualment s’estan impartint accions formatives en les següents línies productives del 

CET:

• Bugaderia i costura

• Neteja viària i brigades de neteja

• Manipulats

Aquestes accions formatives estan adreçades tant a treballadors del CET, com a persones aturades 

amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental que precisen de formació específica i encaixen amb els 

perfils professionals de les nostres línies productives. 



La Prospecció amb empreses: Clau per aconseguir insercions laborals
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METODOLOGIA D’ACTUACIÓ USAPS

El Taller Jeroni de Moragas, conscient de la importància que té per a les persones amb discapacitat 

intel·lectual i/o malaltia mental la inserció en empreses ordinàries, segueix un pla de prospecció orientat 

a dos nivells:

. A nivell intern es promou el pas dels treballadors del Centre Especial de Treball a empreses ordinàries 

que són al mateix temps clients de la nostra entitat. 

. A nivell extern, es treballa la prospecció empresarial, aproximant-se a la realitat i necessitats del teixit 

empresarial local, oferint formació i suport per a la inserció en l’empresa ordinària. 



PROGRAMA PERSONAL
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PROGRAMA 

INDIVIDUAL

BIOLOGIC PSICOLOGIC

SOCIAL
CENTRAT EN 

LA PERSONA

Cooperativa d’iniciativa Social

El Programa Individual és el document resultant 

del procediment d’avaluació, on queden 

registrades les capacitats, dificultats i els 

objectius sobre els quals s’intervindrà d’acord 

amb les dimensions del model biopsicosocial. 

Al Programa Individual queda registrada 

l’evolució més significativa dels objectius de 

cada treballador/a. 
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PROGRAMA PERSONAL

Elements Avaluats:

Malalties respiratòries

Malalties cardiovasculars

Malalties neurològiques

Malalties  digestives

Malalties infeccioses

Malalties endocrinològiques

Malalties urinogenital i ginecològiques

Malalties oncològiques

Malalties bucodentals

Malalties sensorials 

Malalties dermatològiques

Malalties esquelètiques 

Problemes mobilitat/ajudes tècniques 

Al·lèrgies i intoleràncies
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PROGRAMA PERSONAL

Elements Avaluats:

 Apatia, indiferència
 Episodis d'excitació sorollosa
 Irritabilitat
 Anar perdut, confusió
 Conducta destructiva, agressiva o difícil
 Letargia, retraïment, pèrdua d'interès
 Estar com "absent"
 Limitació a la resposta a la gent
 Inadeqüació social, aïllament
 Canvis forts a la gana (freqüentment, pèrdua de pes)
 Desassossec (intranquil·litat + nerviosisme)
 Trastorn del son
 Incontinència
 Molt poc cooperador/a
 Ansietat i sentir-se temorós
 Tristesa
 Conducta regressiva en general
 Canvis de personalitat
 Augment de dependència
 Ideacions
 Deliris
 Fabulacions
 Obsessions
 Compulsions
 Bipolaritat
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PROGRAMA PERSONAL

Elements Avaluats:

SOCIALS

Independència
Desenvolupament físic
Destreses econòmiques
Llenguatge
Números i temps
Activitats domèstiques
Activitats pre-vocacionals
Auto-direcció
Responsabilitat
Socialització
Suficiència personal
Suficiència comunitària
Responsabilitat persona – social
Conducta social
Conformitat
Confiança
Conducta estereotipada – hiperactivitat
Conducta sexual
Conducta auto abusiva
Comportament social
Comportament molest - pertorbador
Ajustament social
Ajustament personal
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PROGRAMA PERSONAL

Elements avaluats:

CENTRAT EN LA PERSONA

Un cop avaluats els perfils individuals dels treballadors usuaris de l’USAP, es dissenyen 
intervencions personalitzades i orientades a cobrir les necessitats individuals detectades des de 
cadascun dels àmbits del model biopsicosocial. 

Dimensions a valorar de la qualitat de vida:

Benestar emocional

Relacions interpersonals

Benestar material

Desenvolupament personal

Benestar físic

Autodeterminació

Inclusió social

Drets



RECURSOS HUMANS

6 • Direcció tècnica i 
Responsables de 
línies productives

Director CET

Monitors sociolaborals

Treballadors amb DID

• Professionals 
especialitzats de 
l'àrea psicosocial

• Monitors, 
integradors 

laborals

Personal psicosocial (psicòleg 
i treballadora social)

Responsables de Gestió 
de línies productives
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Perfils professionals
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RECURSOS HUMANS

A. DESCRIPCIÓ

DIRECTOR CET

B. DEPENDÈNCIA ESTRUCTURAL I FUNCIONAL

GERÈNCIA

C. FUNCIONS

1. Liderar el Centre Especial de Treball

2. Conèixer la normativa legal i administrativa del servei i aplicar-la correctament.

3. Mantenir la base de dades de la legislació vigent del servei

4. Participar en la elaboració del pressupost i mantenir el control econòmic del servei

5. Responsabilitat directa en totes les àrees del procediment ISO

6. Responsabilitat dels programes de PRL (Prevenció de riscos laborals)

7. Conèixer el protocol de procediment d’atenció.

8. Seguiment de les incidències d’accident

9. Informar a gerència dels temes rellevants i que requereixen un tractament especial.

10. Gestionar les incidències amb l’administració pública, en coordinació amb gerència.

11. Dissenyar i planificar les activitats del servei. Participació en la recerca de projectes sostenibles. 

12. Coordinació global del servei i de l’equip

13. Control i gestió dels RRHH del servei.

GESTIO DEL SERVEI :

1.Supervisar els torns de treball dels responsables, monitor/es i treballadors

2.Supervisió i coordinació amb els responsables dels servei productius.

3.Atendre a la satisfacció global dels clients, responsables, monitor/es i treballadors del servei.

4.Col·laborar en el disseny dels programes individuals i les pautes d’atenció dels usuaris.

5.Supervisió dels indicadors del servei.

6.A l’entorn:

7.Valoració de la influència de l’entorn sobre els clients, l’equip de professionals i els treballadors.

8.Facilitar a l’administració del taller documents i tràmits administratius, legals o comunitaris.

9.Oferir accions d’orientació, assessorament i comunicació als clients, els responsables dels serveis, treballadors i les famílies.



Perfils professionals
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RECURSOS HUMANS

A. DESCRIPCIÓ

RESPONSABLE CET MANIPULATS

B. DEPENDÈNCIA ESTRUCTURAL I FUNCIONAL

DIRECTOR DEL CET

C. FUNCIONS

1. Programació i planificació de l’activitat productiva

2. Control de processos de manipulació

3. Supervisió del manteniment preventiu

4. Muntatge de noves línies de treball

5. Terminis d’ entrega de producció

6. Supervisió del compliment d’objectius del CET manipulats

7. Seguiment i control de les tasques dels professionals del CET manipulats

8. Control dels processos subcontractats

9. Determinació dels nivells d’estocs mínims

10. Elaboració de pressupostos

11. Revisió de comandes

12. Contacte i seguiment de clients

13. Ampliació i manteniment de la carpeta de clients

14. Recerca de nous clients
PERFIL REQUERIT

MÍNIM ÒPTIM

D. FORMACIÓ D. FORMACIÓ

Formació comandaments entremitjos

Carnet conduir

Enginyeria

Carnet conduir

E. EXPERIÈNCIA E. EXPERIÈNCIA

Dos anys en producció Cinc anys en producció



Perfils professionals
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RECURSOS HUMANS

A. DESCRIPCIÓ

RESPONSABLE CET BRIGADES 

B. DEPENDÈNCIA ESTRUCTURAL I FUNCIONAL

DIRECTOR CET

C. FUNCIONS

1. Elaboració i organització dels plannings de neteja diària i marcar les incidències o prioritats.

2. Muntatge i supervisió constant dels equips de treball. Si escau per les circumstàncies, substituirà en tasques al monitor de brigades i/o a qualsevol treballador que estigui al

seu càrrec, complint totes les especificacions del lloc de treball que substitueix.

3. Atenció directa als serveis nous de la línia de brigades i neteja.

4. Garantir el compliment de les especificacions de les instruccions de treball corresponents

5. Tenir cura de les eines que s’usen, de la imatge de les mateixes i de la notificació d’incidències

6. Supervisió de la neteja de les instal·lacions del Taller, Llars Moragas i Coop. Estel

7. Coordinar equips treball diferents activitats (Neteja viària, abocadors incontrolats, escales propietaris, etc.)

8. Supervisió, seguiment i control dels clients de brigades i neteja. Revisió de incidències, seguiment de la satisfacció del client.

9. Suport i recolzament al Taller de Manipulats i bugaderia, si escau.

10. Pressupostos i comandes del CET brigades

PERFIL REQUERIT

MÍNIM ÒPTIM

D. FORMACIÓ D. FORMACIÓ

Formació comandaments intermitjos

Carnet conduir

Enginyeria

Carnet conduir

E. EXPERIÈNCIA E. EXPERIÈNCIA

Dos anys en producció Cinc anys en producció



Perfils professionals
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RECURSOS HUMANS

A. DESCRIPCIÓ

RESPONSABLE CET BUGADERIA

B. DEPENDÈNCIA ESTRUCTURAL I FUNCIONAL

DIRECTOR CET

C. FUNCIONS

1.Elaboració i organització dels programa de  treball diari i marcar les incidències o prioritats. 

2.Muntatge de les línies de treball (treballadors)

3.Supervisió i registre de les tasques efectuades.

4.Control en Procés.

5.Garantir el compliment de les especificacions de les instruccions de treball corresponents

6.Portar un control de les tovalloles i el seu estoc

7.Edició d’albarans de facturació 

8.Pressupostos i comandes del CET bugaderia

PERFIL REQUERIT

MÍNIM ÒPTIM

D. FORMACIÓ D. FORMACIÓ

Formació comandaments intermitjos

Carnet conduir

Enginyeria

Carnet conduir

E. EXPERIÈNCIA E. EXPERIÈNCIA

Dos anys en producció Cinc anys en producció
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USAP 2017
Cooperativa d’iniciativa Social

RECURSOS HUMANS

A. DESCRIPCIÓ

RESPONSABLE  DE MANTENIMENT I NETEJA DE CONTENIDORS SANT CUGAT

B. DEPENDÈNCIA ESTRUCTURAL I FUNCIONAL

DIRECTOR CET

C. FUNCIONS

1. Control de coordinació de rutes determinades pel client

2. Control de canvis de rutes i parc de contenidors en els informes de control

3. Supervisió del servei

4. Responsable dels informes de freqüències i informes d’inventari

5. Responsable dels informes de manteniment preventiu i neteja i manteniment  visual

6. Supervisió del compliment d’objectius 

7. Determinació dels nivells d’estocs mínims

8. Control i organització del personal del servei

9. Relacions amb el client

10. Execució del servei de neteja i manteniment de contenidors

PERFIL REQUERIT

MÍNIM ÒPTIM

D. FORMACIÓ D. FORMACIÓ

Formació comandaments intermitjos, coneixement del office i Excel.

Carnet conduir

Formació tècnica i/o experiència contrastable

Domini del Excel.

Carnet conduir

E. EXPERIÈNCIA E. EXPERIÈNCIA

Experiència en treball en CETS Cinc anys en producció en CET



Perfils professionals

USAP 2017
Cooperativa d’iniciativa Social

RECURSOS HUMANS

A. DESCRIPCIÓ

PSICÒLEG  USAP

B. DEPENDÈNCIA ESTRUCTURAL I FUNCIONAL

DIRECTOR CET

C. FUNCIONS

Fer seguiment de cada un dels clients/es (usuaris/ies) del Scaps(USAP)

Col·laborar amb el monitor/a en la elaboració i aplicació del PI en cada un dels clients/es (Elaborar, conjuntament amb l’usuari, l’equip tècnic, els monitors i sempre que 

sigui necessari, amb famílies, el PI de cadascun dels usuaris. Igualment, col·laborar amb els monitors en la seva aplicació).

Assessorament a les famílies en temàtiques d’àmbit psicològic

1. Atenció als clients (usuaris o treballadors)  amb DI.

PERFIL REQUERIT

MÍNIM ÒPTIM

D. FORMACIÓ D. FORMACIÓ

Llicenciatura en Psicologia

Carnet de conduir 

Llicenciatura en Psicologia branca industrial

(Llicenciat en Psicologia, branca clínica i especialitzat en discapacitat)

E. EXPERIÈNCIA E. EXPERIÈNCIA

Un any Cinc anys
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RECURSOS HUMANS

A. DESCRIPCIÓ

TREBALL SOCIAL

B. DEPENDÈNCIA ESTRUCTURAL I FUNCIONAL

DIRECTOR CET

C. FUNCIONS

1.Intervenir en aspectes administratius, legals o comunitaris

2.Oferir accions d’orientació, assessorament i informació a les famílies i als propis clients

3.Donar informació sobre els serveis a persones, organitzacions i institucions que es consideri adient

4.Col·laborar en el disseny del PI

5.Coordinació / intercanvi amb els professionals de diferents àmbits: psicòlegs, doctors, administració, monitors de taller,  a fi i efecte d’aconseguir els objectius 

establerts per a cada usuari.

6.Atendre les demandes de les famílies o representants legals dels clients

7.Vetllar per l’adequació entre l’usuari i l’entorn

PERFIL REQUERIT

MÍNIM ÒPTIM

D. FORMACIÓ D. FORMACIÓ

Diplomatura en Treball Social

Carnet de conduir

Diplomatura Treball Social

Coneixements d’informàtica

Coneixements en l’àmbit de gestió i organització de serveis

E. EXPERIÈNCIA E. EXPERIÈNCIA

Un any Cinc anys
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RECURSOS  HUMANS

Nombre de treballadors amb discapacitat i/o malaltia mental  per línies productives:

Línia de manipulats: 10 treballadors

Línia de Neteja viaria i brigades: 14 treballadors

Línia de Manteniment preventiu i neteja de contenidors d’escombreries: 2 treballadors

Serveis a empreses i entitats ordinàries: 2

Servei de bugaderia: 2

Servei de menjador: 1

Nombre de contractes nous fets el 2017: 2

Nombre de monitors del CET: 5 monitors

Responsables de servei: 3

Psicòleg: 1

Treballadora social : 1

Director del CET: 1
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ELS RECURSOS MATERIALS DEL CET

El taller Jeroni de Moragas SCCL compta amb instal·lacions, locals comercials i maquinària adient per 

desenvolupar les línies productives del Centre Especial de Treball. L’equip de R+D+I del CET, fa 

recerca de desenvolupament de tecnologies per adaptar els processos laborals i aprofitar les nostres 

infraestructures.

• Local comercial i bugaderia: Rambla del Torren d’en Xandri 33 Sant Cugat.

• Taller de manipulació : Av. Villadelprat 79 Sant Cugat del Vallès.

• Taller d'informàtica: Av. Villadelprat 79 Sant Cugat del Vallès.

• Màquines rentadores i eixugadores industrials.

• Màquina de planxa industrials per a peces grans.

• Maquinària de cosir.

• Maquinària i utillatge per manipulació, neteja i brigades.
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Recompte de maquinaria i utillatge:

1 Embaladora 

1 Enfardadora

1 Apiladora linde 

1 Carretilla elevadora 

1 Campana Rochman CPN4430

1 Soldadora L Rochman  SLA 60X40

1 Tunel de retracion TR45x90H250

1 Transpalet STOKLIN -2000 KG

1 Transpalet CROWN 20025 larg

1 Transpalet linde 2000 kg

1 Transpalet Bulli  2000 kgs

1 Taula cinta transportadora 200x100

1 Taula cinta transportadora 400x100

1 Muntacarreges

1 Compresor y Tubs d’aire forçat

1 Porta flexibles verticals 

2 Portes automatiques

1 Motoserra Stihl

1 Bufadora  Sthil

1 Segadora Viking

1 Desbrossadora Tanaka

1 Desbrossadora  Sthil

1 Maquina neteja industrial Ruby 45E

1 Maquina de neteja industrial Amber 83

1 Abrillantadora de terres net

1 Generador Movil

1 Compresor de aire movil

1 Hidronetejadora Karcher K3.960

1 Aspirador industrial  Power line PL 603WD

1 Vehicle Industrial Renault Master amb plataforma elevadora

1 Vehicle Ford Transit 

1 Vehicle Ford transit Connect (en renting)

2 Carretons de neteja

1 Rentadora

1 Assecadora

6 ordinadors

2 impressores

1 fotocopiadora

2 tablets

Telefonia fixa i mòbils 

2 trepants

2 protectors auditius

Eines manuals de mecànica 

1 Carretilla mecànica
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Evolució de la Facturació del CET : 2009 a 2015
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any En milers de euros.

2009 298

2010 278

2011 328

2012 317

2013 355

2014 417

2015 430



Principals Clients del Cet:
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FITNESSALUD, S.L. CLUB ESPORTIU JUNIOR SANT CUGAT

FITNESSALUD, S.L. GIMNAS DEL BANC DE SABADELL

VALORIZA SERVICIOS MEDIAMBIENTALS  SAU

CREU ROJA SANT CUGAT - RUBI

INDUSTRIES MASATS SL

DIAFARM LABORATORIOS S.A.

TELEFONICA ESPAÑA S.A.

BRUGAROLAS S.A.

ANGELINI FARMACEUTICA S.A.

RESIDENCIES AIDAR SLU

COOPERATIVA ESTEL, SCCL

B. BRAUN MEDICAL S.A.

SUBCOMUNITAT ZONA COMERCIAL. MIRASOL CENTRE

SENSIBLE FOOD S.L.

CUINA JUSTA-FUNDACIO PRIVADA CASSIÀ

SENSALIA S.L.

ENTITAT MENOR DESCENTRALITZADA  VALLDOREIX

PROMUSA

TEC. I MEDIO AMBIENTE - GRUPO SANCHEZ SL

PREMSA LOCAL SANT CUGAT S.L.

FUNDACIÓN SEELIGER Y CONDE

RESTAURANT EL MON SECRET - SIDONIE DE LAPARRE

ART&WELFARE, S.L.

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

IBERCOMPOUND S.L.

ASSOCIACIO GESTORA DE LA FESTA MAJOR

CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT

IES ARNAU CADELL

MARKET DEVELOPMENT AZAFATAS Y RELACIONE 

L'ORTIGA PRODUCTES ECOLÒGICS, S.L.

FUNDACIO PRESIDENT AMAT ROUMENS

COM. PROP. PARQUING IBIZA

COM. PROP. AUSIAS MARCH 3

ASSOCIACIÓ VEÏNS LA FLORESTA

COM. PROP. PASSEIG TORREBLANCA 31

COM. PROP. CATI CURET 7



R+I+D   Recerca de noves línies de  negoci
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La necessitat de desenvolupar productes propis que reportin valor afegit i permetin un 

projecte sostenible, ens ha permès aprofitar una oportunitat de negoci a través de la 

creació d’un taller de costura i arranjaments

Actualment, el projecte es troba en una fase inicial. Estem desenvolupant plans 

formatius de costura per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental. 

Amb aquest projecte formatiu, pretenem crear una guia pedagògica que serveixi per 

donar suport al col·lectiu en l’aprenentatge i desenvolupament de la costura com a eina 

de treball.

Aquesta futura línia productiva, està desenvolupant diversos productes que posarà a la 

venda amb la marca social Mix Servei.



IMATGES  CET
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