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Aquest any hem posat en marxa 
 nous serveis professionals. A partir
d'ara, incorporem al nostre ventall:
jardineria, distribució
i restauració. Ens hem especialitzat
en tots ells per seguir creixent i
seguir oferint als nostres clients
serveis de qualitat. Continuem amb
la mirada endavant per obrir nous
camins, oferir oportunitats de futur i
fomentar la inclusió laboral de les
persones amb discapacitat
intel·lectual i/o trastorn mental.  

CERTIFICAT ISO
9001 
Implantem el certificat de Gestió de
Qualitat norma ISO 9001 a Caltor. A
través d'aquest certificat es
consolida la nostra garantia de la
feina ben feta, i que els nostres
serveis compleixen els requeriments
dels clients. Mostrem el nostre
compromí́s per mantenir aquests
nivells d'eficiència i promoure una
millora continua.

SUMEM AMB
SENLIMA

ENS
FORMEM

4 persones han fet pràctiques
a empreses 

Activitats destacades

PARTICIPACIÓ A LA
COMUNITAT
Equips del Centre Ocupacional
Cointegra estan duent a terme un
projecte comunitari en la ciutat de
Badalona generant espais de
participació ciutadana i col·laboració
activa. Col·laboren amb casals cívics,
associacions de veïns, escoles,... Espais
comunitaris propers al seu entorn.  
 Tenint en compte els interessos i les
capacitats de les persones s'han
desenvolupat diferents projectes
personals. Estableixen vincles, aporten i
se senten una part activa de la societat.

SOI CAPAÇ
Impulsem el projecte d’inserció
laboral SOI CAPAÇ basat en la
metodologia de Treball
Personalitzat a través de la qual la
persona que busca feina és la
protagonista i realitza la seva cerca
d'acord amb les seves capacitats i
interessos.

14 persones participants 

SUPORT
FAMILIAR
Executem el programa de Suport
Familiar amb la col·laboració de
Dincat Plena Inclusió i la Generalitat
de Catalunya. El servei promou que
les famílies de persones amb DID
tinguin la possibilitat de disposar de
temps laboral, de descans o d'oci
contribuint a la millora de la qualitat
de vida familiar.

744 hores d'atenció

16 persones participants 

SOM I FEM
COINTEGRA
Amb l'acompanyament de l'aDic
Social posem en marxa un procés
de transformació i millora del servei
cap al model d'Atenció Centrat en
la Persona. Una metodologia que
garanteix els suports necessaris
perquè la persona obtingui els
resultats personals i les oportunitats
dins l'entorn comunitari. 

COL·LABOREM
AMB DECATHLON
Engeguem una col·laboració amb
Decathlon. L'esport és una eina
fonamental per potenciar la inclusió
social. Al llarg d'aquest any hem
participat en diferents activitats
esportives amb la finalitat d'establir
vincles i afavorir la participació en
espais inclusius.  

Hem creat un  nou espai adreçat a
acompanyar a les persones amb
Trastorn d'Espectre Autista. La sala
és un espai que té com a objectiu 
 donar resposta a les necessitats de
les persones, afavorir la seva
autonomia i el seu benestar físic i
emocional. 

CREACIÓ NOU
ESPAI TEA

Cointegra compta amb un equip de
responsables de comunicació. La
seva tasca principal és recollir les
notícies més destacades del centre  i
donar-les a conèixer a través de les
xarxes socials de la Fundació, per tal
de potenciar les habilitats i les
capacitats de les persones i fer-les
protagonistes actives de les seves
accions. 

EQUIP
COMUNICACIÓ

AMPLIEM LA NOSTRA
CARTERA DE SERVEIS

Hem guanyat 4 concursos públics:
a l'Ajuntament d'Alella, als
Ferrocarrils de Catalunya, al Institut
La Riera i a la Diputació de
Barcelona. El fet de guanyar
aquestes licitacions ens permet
continuar amb la nostra missió de
promoure la inserció laboral i oferir
nous llocs de treball, que en total
han estat 33. 

LICITACIONS NOU PROJECTE
D'ARTESANIA
Enguany hem estat treballant en
una nova proposta de treball amb
cuir fent arracades i clauers. Al
desembre els vam començar a
vendre a la Fira Badagalet a
Badalona. Actualment, estem
treballant en la seva marca i el seu
projecte de futur per tal que sigui
una nova possibilitat de negoci. 

A Caltor no hi ha feina que se'ns
resisteixi. Oferim la possibilitat de
realitzar producció a mida d'un
producte adaptant-nos a les
necessitats del nostre client. Com
és el cas de les sandalies
artesanals que hem elaborat amb
la col·laboració de l'empresa
Senlima. 

Al llarg de l'any hem anat realitzant
formacions per millorar la qualitat
dels nostres serveis i potenciar les
competències professionals dels
teballadors i treballadores. Algunes
de les formacions que hem realitzat 
han estat: neteja d'interiors i
jardineria. En total han participat 22
persones. 

IMPULS DEL SERVEI
DE JARDINERIA
Fruit de la formació dels nostres
treballadors i treballadores, i de
les tasques comercials hem
aconseguit incorporar-nos en el
sector de la jardineria.
Actualment, comptem amb
clients estables i esperem que
siguin molts més l'any 2022.

SIGNEM AMB LA
FUNDACIÓ SALAS 

Hem signat un preacord amb la
Fundació Salas, homologada per la
Generalitat de Catalunya com a
Promotora Social, perquè pugui ser
l'entitat promotora que impulsi
definitivament la construcció del nou
centre al barri de Pomar. En aquest
espai de nova construcció s’ubicaran els
serveis del Centre Ocupacional
Cointegra i la sede de Badalona Capaç.
També, hi haurà espais oberts a la vida
comunitària. Amb l'objectiu de generar i
aportar noves idees s'inicia un procés
participatiu.

Tot i que ja feia temps que oferíem formacions adreçades a joves entre 16 i
29 anys amb discapacitat intel·lectual, ja podem dir oficialment que som
entitat formativa del SOC. Durant aquest any s'han ofert formacions
d'hostaleria i neteja, magatzem i logística, comerç i atenció al client, a
través de la Cambra de Comerç i la cooperativa Imagina't. D'aquestes
formacions, 4 persones s'han iniciat en el món laboral i 18 s'han estat
derivades a altres programes de la Fundació o a Formacions reglades.
Continuem treballant per millorar l'ocupabilitat de les persones amb DID i
potenciant el seu creixement personal i professional.

CENTRE FORMATIU ESPECIALITZAT NOU PROJECTE
Iniciem el projecte POEJ Uno a Uno,
amb 10 participants. Un programa de
la Fundación ONCE cofinançat amb
el Fons Social Europeu que promou
el desenvolupament de
competències professionals que en
un futur es traduiran en oportunitats
laborals. Ampliem així el llistat de
formacions i d'acompanyament que
oferim a les persones amb DID. 

TRENQUEM MURS
Al desembre ens vam sumar a la
Marató de TV3 dedicada a la Salut
Mental. Vam realitzar una
xocolatada solidària per recaptar
fons i en total, vam aconseguir
700,38 €. A més, vam visibilitzar
que cal una correcta detecció del
trastorn de salut mental de les
persones amb DID per garantir
una bona qualitat de vida.

El 3 de desembre, Dia Internacional
de les Persones amb Discapacitat,
vam llançar a Badalona la campanya
#PensoiDecideixo per reivindicar els
drets de les persones amb DID. La
campanya que va comptar amb la
participació de les persones usuàries
de la Fundació i també amb entitats
de Badalona va ser tot un èxit.
Posteriorment, es va exposar al 
Pavelló Olímpic de Badalona. 

PENSO I DECIDEIXO 

CREIXEMENT A LES
XARXES I ALS
MITJANS

Instagram: 921 seguidors

Facebook: 967 seguidors
Twitter: 607 seguidors

Comunicats de premsa: 6

Publicacions als mitjans: 27 
Xarxes:

+27,83% seguidors a les xarxes
+20,25% engagement


