
Estem per ajudar-te,
pots ajudar-nos,
compartim esforços
 



la fundació
A la Fundació Badalona Capaç treballem, vetllem i lluitem per la millora de la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat, oferint serveis adaptats a cada una d’elles 
per aconseguir la igualtat d’oportunitats en la inclusió laboral. D’aquesta forma, les 
empreses prenen un paper fonamental en l’assoliment del nostre objectiu compartit.



SERVEI D'INSERCIÓ

ELS NOSTRES SERVEIS

CALTORCOINTEGRA



"Todos sabemos hacer algo de una 
manera única y brillante, el reto 

está en buscar las capacidades de 
cada uno, no fijarte en lo que no 

sabemos hacer"

G U I L L E R M O  F E S S E R

www.bdncapac.cat

http://www.bdncapac.org/


què necessites? 

Serveis de neteja i jardineria

Serveis de repartiment de correspondència i 

paqueteria

Treballs industrials

Assessorament i suport en la inserció laboral

A BADALONA CAPAÇ OFERIM DIFERENTS SERVEIS 
RESPONENT A LES NECESSITATS DEL MERCAT 
LABORAL I L'ENTORN



www.bdncapac.cat

Darrera aquest número trobem treball, 
il·lusió, capacitats i necessitats, un 6.2% 

de persones que esdevenen un valor 
afegit per a la teva empresa 

acompanyades de molts beneficis

6.2%
 

6.2%

 
93,8%

de la població 
té algun tipus 

de discapacitat

http://www.bdncapac.org/


Cointegra és....
Un Centre Ocupacional, on treballem amb les persones partint d'una planificació individual , 
per tal de contribuir al seu benestar d'una manera integral, esdevenint una alternativa a la 
inclusió laboral potenciant al màxim les capacitats de cada persona i tenint en compte els 
suports necessaris per a la consecució de les seves fites i somnis. ,
 



Caltor és...
Un centre especial de treball productiu on les persones amb discapacitat intel·lectual 
tenen una feina remunerada i estable, formant part de procesos de producció de 
diversitat d'empreses i oferint serveis a altres.



Què ofereix Caltor 

Serveis: adreçats a organitzacions a l'entorn de la 

neteja viària, edificis, parcs, jardins...

Treballs industrials: per als sectors de l'automòbil, 

industrial, termoconformats, blisters, editorial, ...

Producció propia de la Cervessa SIKARU i productes 

de serigrafia

DÓNA DIFERENTS SERVEIS A DIVERSES EMPRESES:

Alguns dels nostres clients:



El servei d'inserció
La relació amb l’empresa ordinària és la base per aconseguir el nostre objectiu: que les 
persones amb discapacitat intel·lectual tinguin igualtat d’oportunitats. Per tant, treballem 
oferint suport i recursos especialitzats per afavorir i mantenir aquesta inserció.



El servei d'inserció t'ofereix...

Assessorament a les empreses de tots els beneficis 

que comporta la contractació d’aquest col·lectiu.

Acompanyament i suport tant a les empreses com 

als futurs empleats durant el procés d’incorporació.

Seguiment de l’adaptació per vetllar pels interessos 

de tots els actors.

Formació continuada per garantir l’èxit de la inserció.



www.bdncapac.cat

Pots fer més del 
que imagines

Amb la col·laboració de:


