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SALUTACIONS 

 

 
 

 

 
 

 

Estimats amics/amigues de la Fundació Privada Gaspar de Portolà, 

 

Enguany ha estat especial perquè hem celebrat el nostre 25è Aniversari.  

25 anys d’èxits i d’història de la nostra entitat. 

 
Aquest 2014 podem destacar que, malgrat el període de crisis que vivim, 

hem incorporat a 3 nous treballadors i continuem complint la nostra missió 

d’integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i el 

seu creixement personal. I tot ha estat gràcies al nostre meravellós equip de 

professionals.  

 
En nom meu i del Patronat, agraïm la vostra col·laboració i us convidem a 

continuar acompanyant-nos en aquest apassionant projecte. 

 

Salutacions,  

 

 

 

 
Teresa Giralt Yglesias  
Fundadora i Presidenta de la Fundació Privada Gaspar de Portolà 



SALUTACIONS 

 

 

 
 

 
 

 

 

Estimats amics/amigues de la Fundació Privada Gaspar de Portolà, 

 

A continuació us presento la Memòria del 2014. 

 

Com podreu veure, continuem lluitant pel nostre objectiu, tot i que les 

circumstàncies econòmiques actuals ens ho posin difícil. Però gràcies a 

l’esforç del nostre equip de professionals, a la confiança dels nostres clients 

i a la fidelitat dels nostres col·laboradors, hem completat un any amb la 

satisfacció de la feina ben feta. 

 
Des d’aquest espai, us convidem a conèixer els nous continguts i les 

novetats més destacades del 2014. 

 

Gràcies per formar part d’aquest meravellós repte. 

 

Salutacions,  
 

 
Maria José Alepuz Pau 
Directora de la Fundació Privada Gaspar de Portolà 
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1. ESTRATÈGIA CORPORATIVA 

 

1.1 MISSIÓ 

Des de 1989 la Fundació Privada Gaspar de Portolà té la missió d'atendre les 

necessitats d'integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.  

 

1.2 VISIÓ 

La Fundació Privada Gaspar de Portolà contribueix a donar resposta a les 

necessitats de persones amb discapacitat intel·lectual. Aprofundint en els valors de 

la societat del benestar, facilitant el desenvolupament personal, la cohesió social i 

la igualtat d’oportunitats.  

La Fundació Privada Gaspar de 

Portolà és una ONL (organització  

no lucrativa) que neix el 1989 

amb l'objectiu d'atendre les 

necessitats d'integració 

sociolaboral de persones amb 

discapacitat intel·lectual.  
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1.3 VALORS 

Eficiència en  

la gestió  

de l’entitat 

Compromís  
social  

Ètica 
Humanisme 

Sostenibilitat  
ecològica 

1. ESTRATÈGIA CORPORATIVA 

 

Innovació 

 
Compliment  

dels  
compromisos  

Millora contínua  
de la qualitat 

Treball  
en equip 

 
Compliment  
de requisits  

Professionalitat 
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1. ESTRATÈGIA CORPORATIVA 

1.4 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Oferir llocs de treball dignes i remunerats a persones amb discapacitat 

intel·lectual mitjançant el funcionament del nostre Centre Especial de Treball (on 

com a mínim el 70 % dels treballadors són persones amb discapacitat) i la inserció 

a l’empresa ordinària.  
 

• Millorar la seva formació laboral en relació als sectors de jardineria, neteja, 

confecció tèxtil i manipulats, entre d’altres. Millorar també els seus hàbits laborals. 
 

• Donar suport social a persones amb discapacitat i a les seves famílies en temes 

diversos, amb la finalitat d’aconseguir una major integració social i creixement 

personal. 
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2. HISTÒRIA 

 

1989 
Inici d’activitat amb la 

creació del Centre de 

Jardineria Portolà. 
Situat en Sant Just 

Desvern, oferia serveis de 

manteniment de jardins i 

venda de plantes, amb 

una plantilla inicial de 5 

persones amb 

discapacitat intel·lectual.  

1992-1994 
Creixement de la 

Fundació. 
La Fundació va créixer 

de manera important, 

augmentant la seva 

plantilla fins a 21 

treballadors. 

1995 
Creació Taller Portolà. 
Es van ampliar les àrees 

productives del CET 

amb la creació del 

Taller de Portolà, per a 

la realització de treballs 

de manipulació 

industrial i confecció 

tèxtil (a Sant Feliu de 

Llobregat). 

Actualment, Portolà engloba les àrees de 

Serveis Externs (neteja i jardineria) i  

Serveis Interns (confecció i treballs de 

manipulació industrial i artesanal) 

Fins ara han treballat més de 150 persones 

amb discapacitat intel·lectual. 

1999 
Neix la Nau de Portolà. 
Un àrea dedicada al 

disseny i la producció 

d’articles artesanals fets 

per persones amb 

discapacitat intel·lectual 

amb una major habilitat 

artística.  

 

2014 
Actualment. 
Portolà engloba les àrees 

de Serveis Externs (neteja i 

jardineria) i Serveis Interns 
(confecció i treballs de 

manipulació industrial i 

artesanal). Fins ara han 

treballat més de 150 

persones. 

25 ANYS DE 

SOLIDARITAT  

I COMPROMÍS 
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3.1 ÀMBIT SOCIAL 

• Formació de persones amb discapacitat intel·lectual. 

Enguany s’han realitzat els següents cursos: 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 

 

Tema Formador Periode
Duració 

(hs)

Hores 

formació
Valoració

MC prevención 11
PDI de SI 

(Confecció)
juny 1,0 11 7,9

MC prevención 34 PDI de SE juny 1,0 34 7,5

MC prevención 27
PDI de SI 

(manipulats)
juny 1,0 27 7,7

MC prevención 74 PDI de SI i SE octubre 1,0 74 7,8

Policia local 66 PDI de SI i SE novembre 1,0 66 8,6

Manipulador 

d'Aliments

 Mari Carmen 

Gonzalez Única 
3

PDI de 

catering
juliol 10,0 30 7,9

Psicòloga Portolà 19 PDI de SI juliol 1,0 19 8,4

Psicòloga Portolà 18 PDI de SI juliol 1,0 18 8,3

Psicòloga Portolà 32 PDI de SE octubre 1,0 32 7,8

Psicòloga Portolà 16 PDI de SI febrer 2,5 40 8,1

Psicòloga Portolà 16 PDI de SI febrer 2,5 40 8,2

Psicòloga Portolà 21 PDI de SI febrer 2,5 53 8,6

444 8,1

Prevenció de riscos 

laborals

Prevenció de riscos

Pla Emergència

Detall curs

Educació viària

Hàbits higiènics
Manual de Mesures 

Higièniques

Participants

Equip d'ajuda per 

aconseguir objectius

My Plan

Planificació centrada en 

la persona

Coneixement personal

Amb un total de 444 hores i 78 participants 
*SE: Serveis Externs 

*SI: Serveis Interns 
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3.1 ÀMBIT SOCIAL 

• Formació de personal de suport. 

Enguany s’han realitzat els següents cursos: 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 

 

Amb un total de 60 hores i 18 participants 

Centre Periode
Duració 

(hs)

Hores 

formació
Valoració

Psicòloga Portolà 14

USAP + Caps 

d'àrea i monitors 

SE/SI

juliol 2 28 9,0

Psicòloga Portolà 16

USAP + Caps 

d'àrea i monitors 

SE/SI

setembre 2 32 8,7

60 8,9

ParticipantsDetall curs

Intervenció 

educativa a PDI

Models i àmbits 

d'intervenció psicològica

Intervenció educativa en 

l'àmbit laboral i clínic
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3.1 ÀMBIT SOCIAL 

• Suport social a persones amb discapacitat intel·lectual i famílies. 

Durant el 2014 s’ha ofert suport social a 78 PDI. Els temes més habituals 

de suport han estat: 
 

- Gestió i tràmits: DNI, abonaments FFCC, targetes discapacitat, 

calendaris, etc.  
 

 Mitjana anual: 90. 
 

- Informes socials i psicològics: incapacitacions judicials, revisions de 

grau de discapacitat, peticions familiar, etc.  
 

 Mitjana anual: 15-20. 
 

- Suport psicològic a PDI i famílies: temes personals, socials i familiars. 
 

 Mitjana anual: 150. 
 

- Coordinació amb entitats externes: serveis socials, SESM-DI, entitats 

de lleure, professionals de l’àmbit de la salut, etc. 
 

 Mitjana anual: 60. 
 

- Informació sobre recursos: 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 

 

suport a la llar, pisos 

tutelats, pre-tuteles, 

assistents judicials, etc. 
 

Mitjana anual: 20. 
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3.2 ÀMBIT DE GESTIÓ 

• SERVEIS EXTERNS - NETEJA 

 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 

 

Oferim servei de neteja (post-

obra i manteniment) de: edificis, 

pàrquings, naus industrials i 

oficines. També disposem d’un 

servei itinerant de neteja de 

vehicles. 

 

Clients 
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3.2 ÀMBIT DE GESTIÓ 

• SERVEIS EXTERNS- JARDINERIA 

 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 

 

Clients nous 2014 

Oferim servei de jardineria  (obra 

nova i manteniment), treballs 

forestals i venda de plantes i 

centres florals a empreses, 

institucions públiques i privades, i 

particulars. 

 

Clients 
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http://www.uab.cat/
http://es.sodexo.com/


3.2 ÀMBIT DE GESTIÓ 

• SERVEIS INTERNS - MANIPULATS 

 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 

 

Treballs de manipulació industrial 

i promocional  a petita i gran 

escala (encaix de peces, 

condicionament i muntatge, 

embalatges retràctils, re-

condicionat, retiquetatge, codi-

ficat, control de qualitat unitari 

de mercaderies i em-

magatzematge), i especialment 

lots de Nadal amb valor afegit 

social.   

Clients nous 2014 

Clients 
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http://www.claror.cat/esportiuclaror.htm


3.2 ÀMBIT DE GESTIÓ 

• SERVEIS INTERNS –  

 DETALLS CORPORATIUS  

      

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 

 

Clients nous 2014 

Dissenyem i produïm articles 

artesans, canastretes de nadó i 

altres detalls corporatius (regals 

d’empresa, targetes corpora-

tives, etc. ). 

 

 

Clients 
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http://es.sodexo.com/
http://www.mc-mutual.com/extranet/homePublica.do


3.2 ÀMBIT DE GESTIÓ 

• SERVEIS INTERNS - CONFECCIÓ 

 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 

 

Clients nous 2014 

Confeccionem i personalitzem 

articles amb comanda per a 

empreses i particulars (davantals, 

uniformes, bosses, estovalles, etc.) 

així com col·leccions per a gran 

consum (nadó, cuina, llar, bany, 

etc.) 

 

Clients 
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3. ACTIVITATS D’ENGUANY 

 

3.2 ÀMBIT DE GESTIÓ 

• EQUIP PERSONAL DE SUPORT 

Actualment l’equip de personal de suport consta d’un total de 22 persones.  

Durant aquest any, el personal ha rebut un total de 352 hores de formació. 
 

• RECURSOS MATERIALS 
 

Aquest any s’han realitzat tasques de manteniment i millores en els dos 

edificis de la Fundació, valorades en 6.225,23€. 
 

D’altra banda, s’ha fet una inversió de 16.394,92€ en l’adquisició de 

maquinària i equipaments nous per treballar, especialment a serveis externs. 
 

• Implantació ISO 9001 
 

Al juny es va contractar una persona experta en ISO com a responsable de 

qualitat de Portolà. Això va afavorir l’avenç important de la implantació 

ISO. 
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3. ACTIVITATS D’ENGUANY 

 

3.1 ÀMBIT DE GESTIÓ 

• COMUNICACIÓ: PRESÈNCIA EN MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

o WEB I XARXES SOCIALS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA GASPAR DE 

PORTOLÀ: 

- Twitter: augment de seguidors de 45 (2013) a 84 seguidors al 2014. 

- Linked In: augment de seguidors de 18 al 2013 a 38 seguidors al 

2014. 

- Web oficial: Llei de transparència i Memòria Anual Corporativa a 

l’apartat comptes clars de la pagina web de la Fundació Privada 

Gaspar de Portolà. 
 

o PORTALS WEB DEL TERCER SECTOR: 

- Asociación músicos por la Paz y la Integración. Concierto 25 

Aniversario de la Fundación Privada Gaspar de Portolà 

- DINCAT. Cotxe Net, Nou servei de neteja de vehicles in situ de la 

Fundació Privada Gaspar de Portolà. 
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3. ACTIVITATS D’ENGUANY 

 

3.2 ÀMBIT DE GESTIÓ 

o PREMSA: 

- DIARI ARA. Col·laboració subscripció Solidària del Diari Ara. 

- ESADE ALUMNI. Service Companies 2014 Pag. 98. 

- El Periódico de Catalunya Digital.  Secció Badalona. Mocadors 

Festes de maig confeccionats per la Fundació Privada Gaspar 

de Portolà. 

- Diari El Llobregat Digital. 25 aniversari de la Fundació Privada 

Gaspar de Portolà. 

- El Periódico de Catalunya. Suplement “Calidad de Vida”. 

Entrevista María José Alepuz i la Fundació Privada Gaspar de 

Portolà. 

- El Periódico de Catalunya – Publicitat de la Fundació Privada 

Gaspar de Portolà. 
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3. ACTIVITATS D’ENGUANY 

 

3.2 ÀMBIT DE GESTIÓ. 

o TELEVISIÓ 

- TVE1. España Directo. Paradeta Sant Jordi de la Fundació 

Privada Gaspar de Portolà. 

- BTV. Noticies.cat. Paradeta Sant Jordi de Portolà. 
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3. ACTIVITATS D’ENGUANY 

 
3.2 ÀMBIT DE GESTIÓ 

• COMUNICACIÓ: RELACIONS PÚBLIQUES 

o ESDEVENIMENTS 
 

- 25 Aniversari de la Fundació Privada Gaspar de Portolà. 

 Gimcana + Barbacoa: Vam celebrar els 25 anys amb 

una jornada lúdica-festiva pel personal de suport i 

principalment els PDI.  
 

 Dinar a “La Dama del Paraigües”: Al mig del Zoo de 

Barcelona, ens vam reunir el personal de suport, PDI i 

patronat per celebrar els 25 anys de Portolà amb un 

dinar, actuacions per departaments i ball per tothom. 
 

 Jornada de portes obertes + missa i concert a la 

Cripta Güell: Finalment vam celebrar el 25è Aniversari 

de Portolà amb tot aquells que han col·laborat 

d’alguna manera amb la nostra entitat (famílies PDI, 

proveïdors, clients, patronat, amics de la Fundació, 

entitats amigues, etc.). Total assistència: més de 300 

persones. 
 

19 



3.2 ÀMBIT DE GESTIÓ 

• COMUNICACIÓ: RELACIONS PÚBLIQUES 
 

o ESDEVENIMENTS 
 

 

- Bussiness with social Value 

La nostra entitat es va presentar a aquest esdeveniment, l’objectiu 

principal del qual era generar possibilitats reals de contractació 

competitiva de negoci amb valor social. Estava focalitzat a entitats 

no lucratives que donen feina a persones amb discapacitat. 
 

 

 

- Market Place 

La Fundació Privada Gaspar de Portolà va assistir al Market Place, un 

lloc per facilitar la relació entre voluntaris, entitats i empreses amb 

Responsabilitat Social. 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 

 

- Art Solidari 2014 + Empresaris amb art 

Enguany, juntament amb la Obra Social 

Sant Joan de Déu, es va fer una mostra 

que va reunir a 59 artistes i empresaris. 

L’exposició inicial es va fer a l’antiga 

fàbrica DAMM i a continuació a 

l’Hospital (3a Planta) fins al 8 de gener. 
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4.1 SOCIALS 

3. RESULTATS OBTINGUTS 

CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL:  
 

- Enguany 3 nous treballadors 

amb discapacitat intel·lectual. 
 

- 126 llocs de treball creats per 

PDI des de l’inici.  

 

ALT NIVELL  

DE SATISFACCIÓ DELS PDI 
  

amb una valoració d’un 7,3. 
 

MANTENIMENT DE  

LLOCS DE TREBALL 
 

amb un equip de 82 PD. 

444 hores de FORMACIÓ  

a persones amb  

discapacitat intel·lectual. 
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4.2 ECONÒMICS 

4. RESULTATS OBTINGUTS 

  ACTIU                                                                  PASSIU 

BALANÇ DE SITUACIÓ 2014 

Actiu 

Actiu no corrent 

*Immobilitzat intangible 

*Immobilitzat material 

*Inversions financeres a llarg termini 

Actiu corrent 

*Existències 

*Deutors 

*Periodificació a curt termini 

*Inversions financeres a curt termini 

*Tresoreria 

Total actiu 

 

3.086.540,59 € 

1.263.263,36 € 

1.673.277,23 € 

150.000,00 € 

1.253.732,74 € 

85.022,62 € 

644.899,00 € 

26.614,72 € 

300.025,16 € 

197.171,24 € 

4.340.273,33 € 

 

Passiu 

Patrimoni net 

*Fons dotacionals 

*Excedents exercicis anteriors 

*Resultat de l’exercici 

*Subvencions i donacions 

Passiu no corrent 

*Deutes a llarg termini 

Passiu corrent 

*Deutes a curt termini 

*Proveïdors i creditors diversos 

*Remuneracions pendent de pagament 

*Deutes amb les administracions públiques 

Total patrimoni net i passiu 

 

3.778.389,97 € 

6.010,12 € 

765.725,08 € 

7.874,09 € 

2.998.780,68 € 

93.355,95 € 

93.355,95 € 

468.527,41 € 

28.595,39 € 

232.703,02 € 

54.073,21 € 

153.155,79 € 

4.340.273,33 € 

71% 

29% 
 Actiu no corrent

 Actiu corrent

87% 

2% 

11% 

 Patrimoni net

 Passiu no corrent

 Passiu corrent
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4.2 ECONÒMICS 

4. RESULTATS OBTINGUTS 

COMPTE DE RESULTATS 2014 

 

   

 

Vendes i prestació de serveis 

Subvencions públiques 

Donacions privades per explotació 

Variació d’existències 

Subvencions i donacions traspassats a resultats 

Quota per càtering i altres 

Ingressos financers 

Total ingressos 

Aprovisionaments 

Despeses de personal 

Altres despeses d’explotació 

Amortització de l'immobilitzat 

Despeses financeres 

Total despeses 

1.218.244,13 € 

590.951,31 € 

165.883,52 € 

1.263,44 € 

174.880,40 € 

21.559,85 € 

4.519,60 € 

2.172.782,65 € 

- 297.424,66 € 

- 1.517.131,92 € 

- 177.727,67 € 

- 174.735,72 € 

- 2.408,19 € 

- 2.167.019,97 € 

Aprovisionaments

Despeses de personal

Altres despeses d'explotació

Amortització de l'inmobilitzat

Despeses financeres

RESULTAT DE L’EXERCICI: 7.874,09 € 

INGRESSOS                                                                  DESPESES 

Vendes i prestació de
serveis

Subvencions públiques

Donacions privades
per explotació

Variació d'existències

Subvencions i
donacions traspassats
a resultats
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5. PLANS DE FUTUR 

 

Es preveu ampliar els serveis oferts a persones amb discapacitat intel·lectual, 

sempre amb l'objectiu de millorar-ne la integració social i laboral. 
 

 

Actualment, s'està estudiant la possibilitat de posar en funcionament serveis 

addicionals: 

 

 

 

   

Centre post laboral / Centre Ocupacional 

 
 

D’altra banda, continuarem lluitant per aconseguir pal·liar mancances com ara: 
 

• Manca d’urbanització del Recinte Industrial de la Colònia Güell 

• Edifici 2 sense aigua potable des de desembre de 2012 

• Problemes de manca de feina contínua: desocupació de persones amb 

discapacitat intel·lectual. 

• Baixada de vendes 2014 

• Inspecció laboral 

 

 

AQUEST ANY HEM ACONSEGUIT  
AIGUA POTABLE A L’EDIFICI I 
Finalment el febrer de 2014 

s’aconsegueix aigua potable a 
l’Edifici central. 
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Gimcana + Barbacoa,  
pels treballadors i personal de suport 

Dinar a la Dama del Paraigües, 
pels treballadors, personal de suport i patronat 

Missa i Concert a la Cripta Güell i  
Jornada de Portes Obertes a Portolà, 

per les famílies dels treballadors i personal 
de suport, patronat, clients, proveïdors, 

entitats i mitjans de comunicació 



6. AGRAÏMENTS 

 

Discurs a la Misa de la Cripta Güell 

Mare d’una treballadora de Portolà, Teresa Abadal 

6.1 AGRAÏMENTS PELS 25 ANYS 
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6. AGRAÏMENTS 

 

Carta d’un treballador de Portolà  

PDI de Portolà, David Pérez 

6.1 AGRAÏMENTS PELS 25 ANYS 
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6. AGRAÏMENTS 

 

6.1 AGRAÏMENTS PELS 25 ANYS 

“És important fer constar que va ser un dia difícil d’oblidar. 

Felicitats a tots els que veu participar en l’organització de la mateixa. Va ser molt 

emotiva, molt sincera. A on es va viure una sensibilitat i amor que a tots ens va 

arribar. Des de les primeres paraules, als últims moments del gran concert. Vam 

estar embolcats dins una màgia que poques vegades és pot aconseguir. Gràcies 

a tots vosaltres.” 
 

Amelia Teijon 

Psicòloga voluntària de la Fundació Privada Gaspar de Portolà 

“Com a president de Cordibaix us saludo en el vostre aniversari i us desitjo un llarg 

camí en la vostra tasca d’integració i de creació de llocs de treball per a la 

plenitud de les persones amb les que treballeu. Malauradament no podré estar 

amb vosaltres com m’agradaria, però teniu tot el nostre suport i recolzament en la 

vostra tasca.” 
 

Enric Net Camats 

President Cordibaix 

“Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra invitació, va ser un plaer poder 

conèixer millor la Fundació i els seus integrants. Us volia felicitar de l’organització 

de aniversari, que va ser fantàstic i molt emotiu... Però sobretot per la gran tasca 

que realitzeu, vaig quedar-ne molt impressionada.  Moltes felicitats i espero que 

sempre seguiu obtenint tot el suport que tant us mereixeu perquè la Fundació 

vagui endavant.” 
 

Laura Calonge 

Metges Sense Fronteres 
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6. AGRAÏMENTS 

 

6.1 AGRAÏMENTS PELS 25 ANYS 

“També com a responsable de Servei Prelaboral de Sant Boi, us vull acompanyar 

encara que sigui virtualment ja que no puc assistir avui. Us vull expressar la meva 

admiració per la tasca realitzada amb les persones que actualment treballen 

amb vosaltres al llarg d’aquests 25 anys i totes les que han tingut l’oportunitat 

d’estar amb vosaltres. És una gran tasca que espero que doni molts fruits en 

aquests temps difícils que estem passant, però que amb fundacions i centres com 

el vostre estan ajudant a crear una esperança i un sentit a les accions que per les 

persones i per a les persones es realitzen des d’altres entitats. Torno a reiterar que 

per mi sou un model. Felicitats de tot cor. Transmet si us plau les meves 

felicitacions a la Fundació i a la Senyora Teresa Giralt que vaig tenir l’ocasió de 

saludar en una visita a les vostres instal·lacions!. 
 

Enric Net Camats 

President Cordibaix 

“Simplemente decirles que estamos muy contentos por participar artísticamente 

en este aniversario y también admirados por la labor que hacéis en la Fundación, 

la cual nos sirve como ejemplo a nosotros para continuar adelante. Un abrazo 

fuerte de parte de Musics per la Pau y el proyecto Voces Barcelona. Hasta muy 

pronto, ¡esperamos!.” 
 

Pablo González 

Musics per la Pau i Veus de Barcelona 

“Moltes gràcies a vosaltres, va ser molt emotiu i interessant.” 
 

Masi Marín 

Codorniu Raventós 
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Aquest any celebrem 25 anys d’història i d’èxits  

en la integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. 

 

La nostra història no seria possible sense vosaltres. Gràcies! 

Si vols col·laborar amb la nostra causa: 
BBVA 0182-1007-20-0201557576 
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