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CARTA DE LA PRESIDENTA
El 2020 ha estat un any excepcional i diferent, marcat per
la Covid-19, la crisi sanitària i les seves incerteses. Un any
on hem viscut una de les pitjors situacions possibles, la
pèrdua dels companys, per les que ningú estava preparat.
Com a fundació, ens hem enfrontat als obstacles i a les
dificultats, demostrant la nostra capacitat de superació. En
especial, gràcies a l'esforç, compromís i dedicació dels
professionals de Badalona Capaç que han atès i donat
suport de forma incondicional a les persones i a les seves
famílies per tal d'afavorir el seu benestar.
Inevitablement ha estat un any trist, el virus s'ha emportat
a persones que sempre portarem en el nostre cor. Miguel
Ángel, Montse, Sonia i Angelita mai us oblidarem.

MAITE ARQUÉ FERRER
Presidenta

PATRONAT
Formen part del patronat de la Fundació Badalona Capaç un grup de persones divers, amb
capacitats i expertes complementàries, que aporten diferents perspectives i visions.
SRA. MAITE ARQUÉ FERRER
PRESIDENTA

SR. ANTONIO MARTÍNEZ
DONATE | VICEPRESIDENT

SR. FEDERICO RAFAEL REOYO
GONZALEZ | VOCAL
SRA. MAITE FORTEZA SOLER
| VOCAL
SR. MARTI ROVIRA GUARDIOLA
| VOCAL
SR. JOAN WALTER FIBLA
| VOCAL
SR. FRANCISCO CARRION
MARTINEZ | VOCAL
SRA. JUANA LUQUE MENDOZA
| VOCAL
SR.JORDI BALLESTEROS ESPAÑOL
| VOCAL

SR. JOSEP MARÍA NAVARRO I CODINA
| SECRETARI NO PATRÓ
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QUI SOM?
Som una fundació sense ànim de lucre que facilitem ocupació i inclusió
sociolaboral a persones adultes amb discapacitat intel·lectual de Badalona
i voltants. Oferim serveis adaptats a les necessitats de cada persona en
tres grans àrees: Inserció, Treball i Ocupació.
Actualment, donem servei a 636 persones i a les seves famílies amb el
s u p o r t d e 77 p r o f e s s i o n a l s.

MISSIÓ
Vetllem per la inclusió i la igualtat d'oportunitats de les persones amb
discapacitat intel·lectual com a ciutadans/es de ple dret. Treballem des del
reconeixement individual de la persona, garantint els suports necessaris en
el camí cap a la millora de la seva qualitat de vida, així com la de les seves
respectives famílies, en la defensa dels seus drets i promoció de la
ciutadania, contribuint a construir un món inclusiu, solidari i just.

VALORS
INCLUSIÓ
Crei e m e n el valor de la diversitat,
treb a l l a n t la igualtat d'oportunitats i
la no d i s c r iminació c om a dret i deure
de t o t h o m .

PARTICIPACIÓ ACTIVA
Part i c i p e m de forma activa a la
comu n i t a t fomentant rols
soci a l m e n t valorats i sensibilitzem
la ma t e i x a comunitat vers la
real i t a t d e les perso nes amb
disc a p a c i tat intel·lectual.

COMPROMÍS
Treb a l l e m amb responsabilitat i
amb i l · l u s i ó en el co mpliment de la
miss i ó d e l'entitat

MILLORA CONTINUA
Treb a l l e m amb actitud
auto c r í t i c a construct iva per
mill o r a r l a qualitat d el
nost r e t r e b all.

SOSTENIBILITAT
Vetl l e m p er l'optimització dels
recu r s o s econòmics, mediambientals
i soc i a l s , per assegu rar l'equilibri i la
perm a n è n c ia en el temps de l'entitat.

COHERÈNCIA
Alin e e m e l que pensem amb el
que d i e m i el que fem amb la
miss i ó d e l'entitat.

TRANSPARÈNCIA
Gest i o n e m la informació amb
resp o n s a b ilitat, fent-la arribar a les
pers o n e s interessades en el moment
pert i n e n t .
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COM HEM VISCUT
LA COVID-19?
Aquest any tan atípic serà difícil d'oblidar. A principis de març del 2020 es va decretar l'estat
de l'alarma. Les mesures complementàries de la Generalitat de Catalunya van suposar el
tancament de Cointegra i de Caltor per diferents raons.
A partir d'aquell moment vam haver de quedar-nos a casa i adaptar-nos a aquesta nova
situació protagonitzada per l'aïllament i les distàncies socials. Una situació que ens va
afectar a tots, especialment al nostre benestar físic i emocional. Han estat temps molt
difícils, però ens hem mantingut units, hem estat al costat de les persones, acompanyantles i donant-lis atenció i suport a elles i a les seves famílies.
La Covid-19 ens ha fet veure que amb esforç i feina constant, afrontant les adversitats
podem treure coses bones de la incertesa, podem aprendre a superar-nos. Malgrat els
obstacles i les dificultats, vam continuar endavant, vam demostrar la nostra fortalesa i ens
vam en sortir. Poc a poc ens vam adaptar a la nova normalitat i vam iniciar un pla de
desescalada i desafectació.
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COINTEGRA
COINTEGRA ÉS EL CENTRE OCUPACIONAL DE
BADALONA CAPAÇ, AIXÍ HEM VISCUT AQUEST 2020
FASE
FASE 0
0
En un inici vam enfocar els nostres esforços a donar suport emocional i a
ajudar a resoldre les situacions de més gravetat. Poc a poc vam anar
estructurant uns suports que en un principi, van ser exclusivament
telemàtics. Diàriament s'ha fet seguiment de les persones, contactant
amb elles i les seves famílies a través de trucades o videotrucades. La
tecnologia i la implicació de l'equip ens va permetre oferir aquest suport.

FASE 1
S'inicien passejos terapèutics de forma individual, donant suport a
persones i famílies que presentaven més necessitat de suport. A través
d'aquests passejos es promou la recuperació i l'enfortiment del benestar
emocional i de les relacions socials. En paral·lel, es va començar a oferir
activitats telemàtiques amb l'objectiu de promoure un confinament actiu,
saludable, i el màxim d'enriquidor.

FASE 2
L'alleugeriment de les mesures permet reactivar les activitats
comunitàries a l'aire lliure respectant els grups bombolla amb 3 o 4
persones. Comencem a recuperar part de la nostra vida, passejos,
tertúlies, cura de l'hort, esport... Necessitàvem trobar-nos i compartir.

NOVA NORMALITAT
Es permet la reobertura del centre i ens adaptem a les
mesures sanitàries i de prevenció. La salut de totes les persones és la
nostra prioritat i per això, comencem a incorporar una nova normalitat
en el nostre dia a dia. Recuperem algunes de les activitats, però amb
restriccions per la Covid-19, que ens condicionen i ens afecten.
Mantenim tots els formats de nous suports, per seguir acompanyant a
totes les persones del centre ocupacional.
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COINTEGRA
EL DIA DE LA DONA
El 8 de Març hem celebrat el Dia Internacional de la Dona.
Les dones amb discapacitat pateixen una doble
discriminació i desigualtat en el seu dia a dia. Però totes les
dones som igual de fortes i a Cointengra a través de
diferents activitats hem reivindicat que cal avançar cap a la
inclusió i igualtat d'oportunitats en les dones. Seguirem
lluitant per construir un món més igualitari.

KOMSOM, COINTEGRASENTITS
Durant aquest any hem reprès el projecte KomSom. Un projecte
enriquidor que té la finalitat d'avançar cap a una inclusió
afectiva de les persones adultes amb diversitat funcional des
d'una perspectiva de participació ciutadana en entorns
comunitaris.
L'equip de persones que formen part de KomSom ofereixen
unes activitats a les escoles educació infantil per descobrir i
experimentar els cinc sentits.
L'objectiu és que els participants puguin viure sent
protagonistes de les seves vides i desenvolupar els seus
projectes vitals a través d'una perspectiva comunitària i
inclusiva.

BALCÓ DE LES ARTS
Un any més, hem participat en el certamen de pintura Balcó
de les Arts que organitza la Fundació Setba. Una iniciativa
que promou el reconeixement del talent artístic de
persones amb discapacitat intel·lectual des d'un vessant
inclusiu i solidari. En aquesta ocasió, Laura Llavero ha estat
la finalista del concurs amb la seva obra "Contaminación".
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CALTOR
CALTOR ÉS EL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET) DE BADALONA CAPAÇ

2020, UN ANY DE CANVIS I ADAPTACIONS
La crisi sanitària ha provocat un daltabaix al funcionament del Centre Especial de
Treball, es van haver de prendre decisions complicades que van significar un gran
esforç per les persones afectades.
De la mateixa manera que a Cointegra, hem portat a terme un pla de desescalada
per fases i així seguir les restriccions i mesures aplicades per la Generalitat de
Catalunya per frenar la propagació de la malaltia.

FASE 0

Aturada a Caltor
Els nostres clients ens comuniquen que a causa de l'estat
d'alarma es veuen obligats a aturar la seva activitat amb el que
prescindeixen dels nostres serveis. Tanquem durant uns dies
Caltor i pràcticament tota la plantilla es queda a casa en espera
dels esdeveniments. Com tota la població, no sabíem el que
estava per arribar.

FASE 1

Presentació d'ERTO a Caltor
Donades les circumstàncies, i davant la complicada situació, la
direcció pren la difícil decisió d'aplicar un ERTO a Caltor
quedant actius només alguns serveis i un equip per donar
suport a les persones en ERTO.

FASE 2

Tornem a la feina!
A partir del 26 d'abril es comença a incorporar
progressivament la plantilla seguint les mesures de protecció i
higiene i vetllant per la seguretat i el benestar dels treballadors
i treballadores.

NOVA NORMALITAT
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El 15 de setembre donem per finalitzada l'etapa de l'ERTO sense
cap acomiadament. Malgrat el patiment de moltes persones,
l'ERTO ha permés el mateniment del Centre Especial de Treball i
ens sentim satisfets per la continuïtat de Caltor.
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CALTOR
JUBILACIONS
Aquest any 2020 s'han jubilat tres persones que van treballar molts anys amb
nosaltres. El Manuel, monitor de la secció de Roca; l'Abdullah, treballador de la
neteja i la Carmen, treballadora de la secció de Jovi. Tots tres estan molt feliços de
gaudir d'aquesta nova etapa de la seva vida, i nosaltres els hi desitgem molta sort.

FORMACIONS
A Caltor ens hem continuat formant tant tècnics com personal amb discapacitat
per millorar la qualitat dels nostres serveis. Algunes de les formacions que s'han
realitzat són neteja d'interiors, maneig de carretó i l'elevador, curs de CAP de
camió i formació sobre Intervenció amb famílies.

EL SERVEI DE REPARACIÓ I RECUPERACIÓ DE CONTENIDORS
ES TRASLLADA A CALTOR
Aquest servei estava instal·lat al soterrani de Cointegra i aquest any s'ha
incorporat a Caltor amb la finalitat d'estar en el mateix edifici que la resta dels
serveis que s'ofereixen al Centre de Treball Especial.
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SERVEI D'INSERCIÓ I ASSESSORAMENT A LES EMPRESES
A BADALONA CAPAÇ TENIM COM A OBJECTIU EL DESENVOLUPAMENT DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL A TRAVÉS DE L'OCUPACIÓ
ENS REINVENTEM A TRAVÉS DE LES NOVES TECNOLOGIES!

La situació provocada per la Covid-19 ha significat un canvi
en el funcionament i la forma de treballar del Servei
d'Inserció. Gràcies a les noves tecnologies s'ha pogut
continuar amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat.
En un primer moment, pensant que l'estat d'alarma tindria
una duració de 14 dies, els professionals d'inserció que
desenvolupen el programa SIOAS van mantenir el contacte
amb les persones participants per via telefònica i
missatgeria instantània. Però l'allargament d'aquesta
situació va generar un canvi del plantejament de la
metodologia de treball. D'aquesta manera es va començar
a fer tutories a través de videotrucades.
Amb aquest canvi metodològic les tutories han estat més
eficients i pràctiques per les persones participants. A les
sessions s'han plantejat continguts pendents dels mòduls i
s'han dut a terme orientacions individuals.

DADES D'AQUEST 2020:

189

108

41

PERSONES
ATESES

EMPRESES
VISITADES

INSERCIONS

23
EMPRESES
CONTRACTANTS
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17

EMP̀RESES ORDINÀRIES

6

CENTRES ESPECIALS DE
TREBALL
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SERVEI D'INSERCIÓ I ASSESSORAMENT A LES EMPRESES
CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
Un any més, repetim formació professionalitzadora amb la
col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona. El curs ha
incorporat un tastet d'oficis dels sectors d'hostaleria i neteja
per a joves amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental
inscrits al programa de Garantia Juvenil de l'entitat.
Al març s'atura la formació presencial i realitzem un
acompanyament virtual amb l'objectiu de mantenir el vincle,
reforçar el benestar emocional i l'assoliment de noves rutines
en altres entorns. Quan hem reprès el format presencial, hem
adaptat els continguts amb la desinfecció d'espais i superfícies
segons els protocols de neteja.
A l'octubre ha finalitzat el curs amb un acte d'entrega de
diplomes, en el qual s'ha convidat a familiars, representants de
la Cambra de Comerç i professionals de la Fundació implicats en
el desenvolupament del curs.

EL MOODLE HA ARRIBAT PER QUEDAR-SE
A causa de la Covid-19, hem començat a utilitzar eines
digitals com el Moodle. Una plataforma on line per crear
aprenentatges i continguts personalitzats que es pot fer servir
des de qualsevol dispositiu.
A través del moodle s'han treballat activitats molt adaptades i
visuals per ajudar a la seva comprensió. El recurs ha tingut
molt bona acollida pels participants del SIOAS durant la
pandèmia, ja que els ha mantingut actius en la seva
preparació pel mercat laboral.
L'experiència ha estat tan positiva, que hem decidit mantenir
l'eina com a part de la nostra metodologia de treball per fer
de reforç dels continguts que es treballen de forma
presencial.
De manera que amb aquesta eina s'ha millorat l'accessibilitat
de l'entorn virtual d'aprenentatge i s'ha aplicat una proposta
metodològica participativa, interactiva i motivadora, amb
noves activitats i entorns virtuals molt més atractius.
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LA FUNDACIÓ COMUNICA
La Fundació Badalona Capaç desenvolupa accions i activitats que són importants
que la gent les conegui, perquè la inclusió passa per viure amb normalitat i que la
societat ens reconegui com a membres de ple dret de la mateixa.
Per això, ens esforcem en fer-nos visibles a la xarxa, per interactuar amb els nostres
seguidors, per explicar que som capaços de moltes coses.

818

SEGUIDORS

+ 4,52 %

55 publicaciones
2.955 m'agraden
20.525 persones han vist el que fem

558 SEGUIDORS
+ 115,44%

20 publicacions
846 m'agraden
Hem arribat a 5.679 persones

554 SEGUIDORS
+ 12,37%

20 publicacions
388 interacciones
Hem arribat a 15.104 persones
FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ | 2020
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LES PERSONES
PERFIL DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

COINTEGRA

HOMES
53,85%

CALTOR
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SEGONS EL SERVEI I METODOLOGIA

60
SOI

217
CALTOR

11

173
187
STO

38
USEAC

SERVEI
D'INSERCIÓ

14

SIOAS
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ELS EQUIPS
L'actiu més important de la Fundació és el seu capital humà: som persones que
treballem per a persones, per això, no parlem de recursos humans, parlem de
desenvolupament de persones.
La Fundació compta amb personal laboral i tècnic adequat, format i preparat per
atendre a les persones que participen en els serveis.
Per altra banda, ambdós centres compten amb personal específic ja sigui per vetllar
pel procés productiu i atendre les empreses amb les que mantenim una relació
comercial com el personal d'atenció directa que garanteix l'acompanyament i el
suport a les persones.

49
8

20

FUNDACIÓ

COINTEGRA

CALTOR

PERFIL DELS MEMBRES DE LA PLANTILLA

xx

HOMES DONES
52
25

24

84,4%

3,9%

TITULATS
SUPERIORS

TITULATS
MITJOS

ALTRES
FORMACIONS

29

40

MITJANA
D'EDAT

11,7%

AMB
DISCAPACITAT

SENSE
DISCAPACITAT

INTEGRADORS SOCIALS
O EQUIVALENT

xx
FORMACIONS

21
ACCIONS
FORMATIVES
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1.036
HORES
FORMACIÓ

59
PARTICIPANTS
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TESTIMONIS
LES PERSONES SÓN LES QUE MOUEN I FAN POSSIBLE BADALONA CAPAÇ
El David està fent de voluntari a La Cassoleta, la cafeteria
de Pomar, i és l'ajudant de cuina de la Lucía. Les tasques
que més li agraden fer són servir els clients, guardar les
ampolles a la camara, netejar i organitzar la cafeteria. Es
sent molt content i relaxat.
A la cafeteria, ha aprés coses noves sobre cuina, tot i que
ell ja sabia moltes més ja que coneixia aquest ofici.

DAVID CAMPÍ
COINTEGRA

El David recomana a tothom que vagin a la Cassoleta, els
coneguin i tastin els diferents plats que preparen amb
molta professionalitat. A més de gaudir d'un bon ambient.

El Gabriel Gonzalez, beneficiari Incorpora des de 2017, ha muntat
una empresa de serveis amb altre soci.
L'empresa es diu Control Roman S.L. i el seu objecte social és la
prestació de serveis integrals a edificis i instal·lacions i serveis de
neteja i de manteniment i eliminació de brossa.
Durant la pandèmia han continuat treballant amb normalitat,
especialment en serveis de neteja. Actualment, treballen amb 30
clients i tenen contractats 40 treballadors. El Gabriel es mostra
molt satisfet.

GABRIEL GONZALEZ
INSERCIÓ

La Juana Luque a principis d'any va ser anomenada nova
patrona de la Fundació. Va afrontar aquest càrrec com un nou
repte però amb moltes ganes i il·lusió. Des de el primer
moment, es va sentir recolzada pel grup i està molt agraïda
pel suport i l'ajuda que ha rebut.
La Juana és mare d'un usuari de Cointegra i considera que
com a famílies tenen un paper rellevant i han d'actuar per
seguir endavant. Ella té la intenció de fer tot lo possible per
donar suport als usuaris i usuàries de la Fundació.

JUANA LUQUE
NOVA PATRONA

13

El seu propòsit com a mare i patrona es continuar lluitant en
la defensa dels drets de les persones amb discapacitat
intel·lectual així com afavorir la inserció laboral i la inclusió
social.
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ACTIVITATS I
COL·LABORACIONS AMB
ALTRES ENTITATS
CANVI DE JUNTA AL PATRONAT
El Patronat de la Fundació ha fet canvis en la seva junta.
Hi ha quatre nous membres que han agafat el relleu dels
anteriors patrons. Aquests són el Joan Walter, el
Francisco Carrion, la Juana Luque i el Jordi Ballesteros.

REIVINDIQUEM: NO SOM INVISIBLES
En motiu del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat, a la Fundació ens hem sumat a la
campanya “No Som Invisibles” impulsada pel Dincat per
visibilitzar i reivindicar els nostres drets. Sobretot, amb
la pandèmia s’ha fet més visible la desconeixença sobre
les nostres necessitats. Continuarem lluitant per
construir una societat més inclusiva i compromesa.

NOVA COL·LABORACIÓ AMB LA CREU ROJA
A finales d'any hem encetat una nova col·laboració amb
la Creu Roja i l'Ajuntament de Badalona. Col·laborem
amb la Taula d'aliments Badalona. La Creu Roja ha
instal·lat al soterrani de Cointegra el seu punt de
repartiment d'aliments al Barri de Sant Roc, que
permetrà proveir d'aliments a aquelles persones que
més ho necessiten.
Agraïts i agraïdes de formar part d'aquesta iniciativa
sent un primer pas cap a noves col·laboracions en un
futur.

FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ | 2020
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LA CASSOLETA
UN PROJECTE SOCIOLABORAL
Les persones usuàries del SOI
s'estant encarregant de
gestionar La Cassoleta, la
cafeteria del Casal Civic per a
la Gent Gran del barri de
Pomar. A la Cassoleta l'equip
que hi forma part estan
aprenent l'ofici amb moltes
ganes i il·lusió. Aquest
projecte facilita la inclusió
social i laboral de persones
amb discapacitat intelectual,
alhora que és un servei que
ofereix bons ápats i activitats a
les persones que fan ús del
Casal Cívic.

COL·LABORACIÓ ESADE
ESADE Alumini va iniciar al 2019 un suport a la Fundació en diferents àmbits. El
resultat ha estat que ens han transmès reflexions estratègiques, millora de processos,
recursos humans, comercialització de productes i serveis, acompanyaments en
processos relatius a recursos humans, revisions financeres i anàlisi de mix de
finançament...
Molt agraïts i agraïdes per la seva col·laboració, una oportunitat per revisar el que
fem, com ho fem i com millorar-ho. Una oportunitat, per continuar creixent.
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FUNDACIÓ
INGRESSOS 2020
Ajuntament Badalona
Incorpora
SIOAS
Facturació serveis
Donatius i altres ingresos
0

100.000

200.000

300.000

DESPESES 2020
Personal

Fixes

Variables

Extraordinàries, financeres i altres
0
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50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
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COINTEGRA
INGRESSOS 2020

DESPESES 2020

18

FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ | 2020

CALTOR

INGRESSOS 2020
Subvencions
Facturació Industrial
Facturació Serveis
Facturació Producte Propi i altres
Altres
0

500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

DESPESES 2020
Personal

Fixes

Variables
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50
0.
00
0
1.
00
0.
00
0
1.
50
0.
00
0
2.
00
0.
00
0
2.
50
0.
00
0

0

Extraordinàries, financeres i altres
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PARTNERS I XARXES
FORMEM PART DE:

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS:

AMB EL SUPORT I FINANÇAMENT DE:
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COL·LABORA

CONTRACTA A
UNA PERSONA
AMB
DISCAPACITAT

CONTRACTA ELS
NOSTRES SERVEIS

FES UN DONATIU

COMPRA ELS
NOSTRES PRODUCTES

AJUDA'NS A
DIFONDRE EL
NOSTRE TREBALL A
LES XARXES

FUNDACIÓ | COINTEGRA
C/ Juli Galve Brussons, 108-124
08918 Badalona
Telèfon 934 607 722

Fundació Badalona Capaç
(@bdncapac)

CALTOR
C/ Guifré 751-757
08918 Badalona
Telèfon 933 987 011

www.bdncapac.cat
fundacio@badalonacapac.org

