01 | SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
Un any més, em plau presentar-vos la memòria d’activitats
de La Fundació Rubricatus que, com sabeu, recull les
principals activitats i accions que s’han dut a terme des de la
nostra entitat durant l’any 2019, així com un resum dels
projectes més destacats que posarem en marxa l’any 2020.
Des de La Fundació Rubricatus som fidels a la nostra
missió i assumim el repte d’aportar a la societat projectes i
serveis que ens han consolidat com a referents en l’àmbit de
la integració social de les persones amb discapacitat
intel·lectual del Prat de Llobregat.
Durant el 2019 hem inaugurat un nou obrador de 500 metres
quadrats que ens ha permès fer un salt qualitatiu i
quantitatiu en els serveis de Càtering Ésbo, impulsant
l’elaboració d’àpats per a col·lectivitats i l’elaboració i
distribució d’àpats a domicili per a la gent gran del Prat.

Aquesta memòria esdevé, doncs, el resultat de la implicació
de totes les persones de La Fundació Rubricatus, que han
permès mantenir, recuperar i ampliar els serveis i projectes
que duem a terme.
En aquest sentit, vull agrair-vos la vostra participació, directa
o indirecta, com a treballadors, usuaris, famílies, voluntaris o
col·laboradors. Un agraïment que faig extensiu a totes
aquelles institucions, entitats i persones que no han deixat
mai d’oferir-nos el seu suport en la consecució dels nostres
objectius.
Moltes gràcies a totes i tots.

També hem posat en marxa nous projectes per millorar el dia
a dia de les persones que formen part de la nostra entitat,
com la recerca de modalitats residencials inclusives a partir
de les necessitats d’habitatge detectades pel procés
d'envelliment de les persones amb discapacitat intel·lectual i
els seus familiars cuidadors a través d'un treball en xarxa,
col·laboratiu, coordinat i participatiu.
Finalment destacar que durant el 2019 s’han realitzat obres
en l’edifici amb l’objectiu de crear una vuitena sala
ocupacional en el Centre Ocupacional, que ens ha permès
ampliar la seva capacitat passant de 70 a 78 places.

Joaquim Bartolomé
President de La Fundació Rubricatus
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02 | LA FUNDACIÓ RUBRICATUS
La Fundació Rubricatus és una entitat sense ànim de lucre
ubicada al Prat de Llobregat. Ens dediquem a promoure i
fomentar la integració social efectiva de les persones amb
discapacitat mitjançant la creació de llocs de treball, la
inserció laboral i la prestació de serveis de teràpia
ocupacional; així com també mitjançant la creació i la
promoció d'activitats que afavoreixin l'autodeterminació,
l'autonomia personal, la competència social, la plena
capacitat d'obrar i la felicitat objectiva de les persones amb
discapacitat que, com a treballadoreso usuàries, formen part
del nostre projecte.

MISSIÓ
La Fundació Rubricatus és una entitat d’economia social i
sense afany de lucre, que té com a finalitat assolir la màxima
qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat
intel·lectual del Prat de Llobregat, contribuint a satisfer les
seves necessitats vitals a través de solucions sociolaborals i
d’empoderament personal alineades amb les seves
capacitats i diversitat funcional.

VISIÓ
La Fundació Rubricatus vol ser una entitat de referència
en la promoció integral de la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual que es distingeixi per:
Un model de gestió propi basat en l’excel·lència,
l’eficiència, la qualitat i la innovació.
Un equip d’alt rendiment compromès amb la missió i
enfocat a assolir resultats d’impacte social.
La credibilitat reconeguda pels grups d’interès.
La generació de xarxes i espais de cooperació amb altres
agents del territori.
La sostenibilitat econòmica i mediambiental.
La conducta ètica i transparent.
La defensa dels drets de les persones amb discapacitat
intel·lectual.
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VALORS
Els valors que fomenta La Fundació Rubricatus són:
Respecte
Som respectuosos entre nosaltres i amb els grups
d’interès. Ens relacionem amb educació, practiquem
l’escolta activa i acceptem la diferència i la diversitat, sent
humils i flexibles amb els diferents punts de vista.
Transparència
Seguim una conducta ètica en les nostres actuacions.
Fomentem la comunicació interna i compartim la
informació per a la seva consulta. Fomentem espais de
conversa per comunicar novetats, donar i rebre feedback i
gestionar conflictes.
Treball en equip
Estem alineats amb un fi comú. Treballem amb confiança,
respecte, actitud positiva i participació proactiva.
Prioritzem el bé comú per sobre de l’individualisme. Ens
relacionem de manera col·laborativa i cooperativa.
Compromís
Ens comprometem per assolir l’impacte social que
perseguim. Complim els nostres acords i les nostres
promeses amb perseverança i responsabilitat.
Empoderament
Creiem en el potencial que tots tenim. Generem
oportunitats on desenvolupar les nostres capacitats.
Assumim riscos per créixer i aprendre, acceptant que ens
podem equivocar i aprenent dels errors.
Innovació
Compartim un clima que fomenta la innovació i la
creativitat. Creiem que tothom pot aportar idees.
Fomentem el pensament lateral i valorem la diversitat i la
co-creació com a font de creativitat.

PATRONAT

COMITÈ DE DIRECCIÓ

Actualment el Patronat de l’entitat el conformen:

El Comitè de Direcció de La Fundació Rubricatus està
integrat pels patrons que ostentin el càrrec de president,
vicepresident, tresorer, secretari del patronat i pel gerent o el
director general.

President

Joaquim Bartolomé Capdevila

Vicepresident

Benet Serrano Ponce

Secretari

Juan Pedro Pérez Castro

Tresorer

David Vicioso Adrià

Joaquim Bartolomé Capdevila, president

Vocals

Miquel Alvira Alòs
Maria Begoña Marco Mínguez
Alba Bou Jordà
Pilar Eslava Higueras
Sandra Patricia Daza Puente
Marta Mayordomo Descalzo
Jordi Ibern Tortosa
Débora García Barrios
Jordi López Gil
Maria del Carmen Jordán Rodríguez
Ester Espada Sánchez

Benet Serrano Ponce, vicepresident

Actualment el Comitè de Direcció està constituït per:

Juan Pedro Pérez Castro, secretari
David Vicioso Adrià, tresorer
Jordi García Castillo, gerent
Tots els membres del Comitè de Direcció que siguin membres
del patronat disposen de veu i vot. En cas de que existeixi
nomenament, el gerent, el director general, el director o el
càrrec que exerceixi la coordinació general, només disposarà
de veu.
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ORGANIGRAMA
USUARIS CO
I FAMÍLIES

CLIENTS

SERVEIS DE
JARDINERIA

SERVEIS DE
SERVEIS DE
NETEJA I
MANIPULACIÓ I
MANTENIMENT CONDICIONAMENT

SERVEIS DE
DISTRIBUCIÓ
URBANA
SOSTENIBLE

SERVEIS DE
REPARACIÓ DE
CONTENIDORS

SERVEIS DE
CÀTERING

SERVEIS
D’HOSTALERIA

Millán Caballero

Millán Caballero

Raúl Punzano

Rodrigo García

Raúl Punzano

Elena López

Cèlia Segura

25 treballadors/es

13 treballadors/es

28 treballadors/es

12 treballadors/es

6 treballadors/es

22 treballadors/es

8 treballadors/es

SERVEI
SERVEI
DE TERÀPIA OCUPACIONAL
OCUPACIONAL
D’INSERCIÓ
(STO)
(SOI)

64 usuaris/es

14 usuaris/es

DEPARTAMENT
DE VOLUNTARIAT
Imma Pérez

UNITAT DE SUPORT
A L’ACTIVITAT
PROFESSIONAL

DEPARTAMENT
DE COMUNICACIÓ

EQUIP
PSICO-SOCIAL

Jordi Forcadell

Juan Domínguez
Letícia Romero
Jesús Moreno

COMPTABILITAT I
CONTROL DE GESTIÓ

16 treballadors/es

Marta Roca

ADMINISTRACIÓ I
SERVEIS GENERALS
Montse Fernández
5 treballadors/es

DEPARTAMENT
DE PERSONAL
Imma Pérez i Inma Gómez

DIRECTOR
CENTRE ESPECIAL
DE TREBALL
Jordi García

DEPARTAMENT DE
RECURSOS HUMANS
Juan Domínguez

CAPTACIÓ
DE FONS
Jordi Forcadell

DEPARTAMENT
DE QUALITAT
Raúl Punzano

GERÈNCIA
Jordi García

COMITÈ DE
DIRECCIÓ

PATRONAT
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DIRECTORA TÈCNICA
CENTRE OCUPACIONAL
Mª José Santiago

VOLUNTARIAT
El voluntariat és una de les activitats més enriquidores per a
la persona, no solament per al qui rep la col·laboració sinó que
també per a qui exerceix de voluntari. A més de molts
beneficis concrets, com pot ser l’aprenentatge, les relacions
que establim, la vivència de noves experiències, el temps que
omplim de sentit. Quan realitzem una activitat a canvi de res,
s’experimenta una satisfacció personal especial, molt més
gran i més fonda que altres satisfaccions d’ús corrent.
Les principals funcions que es desenvolupen són:
Captar i orientar a les persones voluntàries.
Informar i representar al voluntariat en tot moment.
Actuar de mediador entre l’entitat i el voluntariat.
Donar cohesió i estabilitat a l’equip de persones
voluntàries.
Facilitar vies de comunicació i participació.
Assignar tasques i funcions al voluntariat.
Fer un seguiment i avaluació de la tasca del voluntari i
oferir suport adient.
Proporcionar la formació necessària.
Cuidar i motivar a les persones voluntàries.
Organitzar i repartir tasques.
Propiciar la coordinació amb altres serveis.
Disseny de projectes i/o programes de voluntariat dins
l’entitat.

desembre. Paral·lelament, es van necessitar voluntaris per a
l’activitat per a nens i nenes que es va organitzar dins la mateixa
i pel Concert Solidari del passat 14 de desembre a La Capsa.
Per altra banda, també es va realitzar una crida de voluntariat
per a tenir cura de les filles i fills dels treballadors de l’entitat que
el passat 23 de desembre van assistir a la Jornada de Portes
Obertes Infantil a La Fundació Rubricatus.
Voluntariat Corporatiu
Voluntariat de na Paula Campreciós, d’ESADE Alumni, que
va realitzar una auditoria de control de gestió (76 hores).
Voluntariat de 5 persones de CaixaBank que han
col·laborat en diferents activitats de tarda del Centre
Ocupacional durant la Setmana Social CaixaBank.
Voluntariat d’Amazon per a l’acondicionament de les
zones comunitàries de Ca l’Alaió i Jornada de Voluntariat
al Centre Ocupacional de l’entitat (veure pàg. 11).
Voluntariat Internacional
A través de l’empresa ImpactTrip hem comptat amb la presència
de 3 persones que han desenvolupat un voluntariat de curta
durada en el nostre Centre Ocupacional. N’Annie, na Nadia i na
Tara comptàven amb diferents formacions relacionades amb
l’àmbit de la discapacitat i han vingut des dels EUA.
La seva estada ha suposat una nova experiència per a nosaltres
i ha resultat molt gratificant i enriquidora per les dues parts.

Principals accions de voluntariat
La majoria d’accions de voluntariat del 2018 continuen
vigents gràcies a la demanda dels treballadors i usuaris que
se’n beneficien, a part de la predisposició per seguir de les
pròpies persones que en dirigeixen les activitats. Les
principals accions que s’han continuat duent a terme durant
el 2019 han estat: Taller de Conversa en Català, en
col·laboració amb el Consorci de Normalització Lingüística
del Prat; el Taller de Punt de Creu; el Taller de Costura; el Taller
de ioga; el Taller de Manteniment Cognitiu i, el Voluntariat en
el Projecte Antenes.
Voluntariat Intern
Es va dur a terme una acció de voluntariat per participar en els
estands de la Fira Avícola Raça Prat 2019, el passat mes de

Agraïments
La Fundació Rubricatus vol agrair especialment a totes i
cadascuna de les persones voluntàries, entitats, empreses,
professionals de totes les seccions de l’entitat i famílies que
han col·laborat amb nosaltres en les diferents activitats que
hem dut a terme durant el 2019. MOLTES GRÀCIES!
Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus

7

03 | ACTIVITATS
Nou Coffee Corner de La Fundació Rubricatus
La Fundació Rubricatus ha estrenat el Coffee Corner, un nou
espai situat al menjador de l'entitat pensat per a que els
treballadors i usuaris puguin fer una pausa durant la jornada
mentre consumeixen aliments i begudes saludables i
equilibrades a preus econòmics. L'espai està pensat com un
self-service, on els mateixos treballadors i usuaris podran
agafar els productes o preparar-se els sues cafès al gust.
Aquests, també tindran el compromís de posar l'import del
que han consumit en una caixa.
Els usuaris del Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) del Centre
Ocupacional seran els encarregats de portar el control del
nou Coffee Corner de Rubricatus. El grup tindrà cura de la
neteja de l'espai, del control i la reposició de l'estoc i de
realitzar el control de la caixa. En la fase inicial del projecte,
els usuaris del SOI també seran els encarregats d'ensenyar
l'ús de la diferent maquinària de l'espai i de resoldre qualsevol
dubte que pugui sorgir a la resta de personal de la Fundació.

Durant el període en que el projecte ha estat actiu s’ha
treballat per impulsar modalitats residencials inclusives
basades en la transició d'un model d'atenció residencial a un
model d'atenció comunitària, a partir de les necessitats
detectades pel procés d'envelliment de les persones amb
discapacitat intel·lectual i els seus familiars cuidadors a
través d'un treball en xarxa, col·laboratiu, coordinat i
participatiu.
Dins el programa s’han dut a terme un seguit d’accions per tal
d’assolir-ne els objectius, de les quals en destaquem reunions
individuals i grupals amb els treballadors, usuaris i familiars
de l’entitat; qüestionaris per tal de detectar les seves
necessitats residencials; la creació de grups de suport i
l’organització de xerrades per a famílies; la recerca de
modalitats d’habitatge inclusius existents en el territori;
plans de formació per a treballadors de Rubricatus i, la creació
d’un pis pilot tutelat per a treballadors del CET Tesiprat
Serveis.

Des de La Fundació Rubricatus també volem agrair a les
empreses Palets de Lujo, a Innospec i a Balvi Gifts per haver
col·laborat altruistament en l'adequació del nou Coffee
Corner.

Els CETs es mobilitzen: 10 anys oblidats | 10 anys congelats
Projecte de Modalitats Residencials Inclusives per a
Persones amb Discapaciat Intel·lectual al Prat de Llobregat
Durant l’any 2019 s’ha dut a terme el Projecte d’Impuls de
Modalitats Residencials Inclusives per a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual al Prat de Llobregat. El projecte,
impulsat per La Fundació Rubricatus, la Fundació Hàbitat 3 i
la Fundació Catalana Síndrome de Down, ha comptat amb la
col·laboració de l’Obra Social “la Caixa” i el suport de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
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Durant el 2019 el sector es va mobilitzar per exigir millores
en el finançament dels Centres Especials de Treball i dels
serveis d’atenció a les persones amb discapacitat i especials
dificultats.
Entre els mesos de gener i març les entitats van començar a
mobilitzar-se una vegada a la setmana davant les portes de
les seves instal·lacions, fent-se visibles en el seu propi entorn
i, sobretot, usant la difusió que donen avui dia les xarxes
socials. Amb el lema “Ens estem preparant”, totes les entitats
de Catalunya vam sortir al carrer de les nostres poblacions per

denunciar que les Administracions portaven una dècada amb
una manca de finançament públic que ja sobrepassava la
capacitat de les entitats. 10.000 llocs de treball i els serveis
d’atenció a més de 40.000 persones amb discapacitat i
especials dificultats (ED) es veien greument amenaçades.
El passat 11 d’abril es va organitzar a Barcelona una
manifestació sense precedents en el sector per exigir
millores en el finançament dels Centres Especials de Treball i
dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat i
especials dificultats. Més de 6.000 persones amb discapacitat
i especials dificultats, famílies i entitats van recórrer els
carrers de la ciutat comtal per denunciar les conseqüències
de la manca de finançament públic. Amb els crits de “Amb la
meva feina no s’hi juga! 10.000 llocs de treball estan en
perill” i “10 anys congelats”, entre altres, van denunciar la
gravetat de la situació que estem patint des de fa anys.
Més endavant, el 21 de maig, i veient la nul·la resposta de les
institucions públiques, es va organitzar una segona
manifestació a Barcelona per continuar exigint una millora
per al sector. Sota el mateix lema “10 anys congelats; 10
anys oblidats” els CETs vam tornar a alçar la nostra veu per
poder seguir generant oportunitats per a les persones amb
discapacitat i especials dificultats.
Amb totes les mobilitzacions que es van fer l’any passat vam
voler mostrar que les persones amb discapacitat, famílies i
entitats ni podíem ni volíem continuar acceptant aquesta
situació. I així ho continuarem fent fins a tenir solucions, fins
que els governs s’adaptin a les necessitats de les seves
ciutadanes i ciutadans, fins que donin més suport a qui més
ho necessita, fins que aportin els recursos necessaris per
continuar garantint les mateixes oportunitats per a tothom.

Nou Obrador per a Càtering ÉsBo
El Servei de Càtering, Càtering ÉsBo, ha posat en marxa un
nou obrador. Aquest espai suposa un gran salt qualitatiu i
quantitatiu pel Servei ja que mutiplica el seu espai de treball
en unes instal·lacions noves, més grans i amb maquinària
d’última generació.
El nou obrador, de 500 metres quadrats, ha estat dissenyat
per aconseguir una distribució de l’espai que faciliti el circuit
d’entrada i sortida dels aliments i els càterings, optimitzant
així la zona de treball i el temps que dediquen els treballadors
en moure’s per l’espai.
La posada en marxa del nou obrador de Càtering ÉsBo també
suposarà la contractació de nou personal amb discapacitat
intel·lectual, que se sumaran a l’equip actual per tal
d’afrontar la nova previsió de feina, fins arribar als 23
treballadors.

Voluntariat internacional amb ImpactTrip
Durant la primera quinzena del mes de juny La Fundació
Rubricatus va acollir a 3 estudiants nord-americanes que han
vingut a fer de voluntàries. Les 3 noies: Tara, Annie i Nadia,
han participat dins el programa de voluntariat internacional
ImpacTrip, una plataforma que promou experiències de
viatge responsable per tal de crear un impacte positiu.
Durant la seva estada a l’entitat les 3 voluntàries han pogut
conèixer el dia a dia del Centre Ocupacional, on han
col·laborat amb l’equip de monitors i monitores ocupacionals
amb les seves tasques diàries.
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Acte de cloenda del Programa UNO A UNO
El passat 19 de juliol va tenir lloc l’acte de cloenda del
Programa UNO A UNO. Aquest projecte, està cofinançat per
la Fundación ONCE i el Fons Social Europeu i ha servit perquè
l’entitat hagi format a un total de 9 joves menors de 30 anys
amb discapacitat intel·lectual i en situació d’atur. La formació,
que ha anat lligada a la secció de Jardineria del CET Tesiprat
Serveis, ha proporcionat els elements essencials per a que
aquest grup de joves es preparin per a una possible
incorporació als equips de jardineria de l'entitat.
Durant els més de 2 mesos que ha durat el programa de
formació UNO A UNO els 9 alumnes han impartit un total de
160h de formació i 105h de pràctiques en un lloc de treball
real, repartits en les diferents seccions de jardineria del CET
de Rubricatus.

aprofitar per canviar les finestres de l’entitat, fet que suposa
una gran millora estètica de l’edifici i un millor aïllament
tèrmic de l’espai. Aquest millor aïllament tèrmic de l’edifici
suposarà un impacte mediambiental positiu, ja que permetrà
un estalvi considerable en calefacció/aire condicionat i de
llum, ja que les noves finestres ja no compten amb els antics
vidres opacs.
Per últim, també s’han realitzat obres en una ala sencera del
Centre Ocupacional amb l’objectiu de crear una vuitena sala
ocupacional i una nova sala polivalent destinada a reunions i
formacions. La nova sala ocupacional, de grans dimensions,
compta amb una paret abatible al mig per tal que també es
pugui dividir en dos si puntualment es necessita. Gràcies a
aquesta millora de l’espai del Centre Ocupacional es va poder
ampliar la seva capacitat a partir de l’octubre, passant de les
56 places de STO a les 64.

La Fundació Rubricatus vol agrair, un any més, la iniciativa
de a la Fundación ONCE i al Fons Social Europeu pel programa
UNO A UNO, que ha servit per continuar amb el projecte de la
nostra entitat.

Joaquim Bartolomé, nou president de La Fundació
Rubricatus

Obres de millora a La Fundació Rubricatus
Durant el 2019 s’han realitzat diverses obres de millora a
l’edifici de La Fundació Rubricatus. Per una banda, s’ha
renovat el pati de l’edifici del carrer Girona, igualant-ne i
millorant el terra de l’espai, creant uns nous parterres on s’hi
han plantat moreres i s’ha col·locat una nova gespa artificial.
Per altra banda, s’ha tornat a col·locar els bancs per descansar
i s’ha instal·lat de nou el parc biosaludable.
Per altra banda, durant les vacances del mes d’agost es va
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Durant la reunió del patronat de La Fundació Rubricatus el
passat 25 de setembre es va fer efectiu el canvi de càrrecs a la
Junta del Patronat de l’entitat. Després de quatre anys de na
Marga Garcia al capdavant de l’entitat, es va nomenar com a
nou president a en Joaquim Bartolomé, Tinent d’alcalde
d’Acció Ambiental, Energia, Serveis i Ciutadania de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat. La reunió de patronat
també va servir per renovar i nomenar diversos càrrecs: Juan
Pedro Pérez, Tinent d’alcalde d’Urbanisme, renova com a
Secretari; Benet Serrano, pare d’un usuari de l’entitat, va ser
nomenat Vicepresident i, David Vicioso, Tinent d’alcalde
d’Acció Social, serà el nou Tresorer de Rubricatus.
En la mateixa reunió també es van nomenar 4 nous vocals de

l’entitat: Débora García, Jordi López, Mª Carmen Jordán i Ester
Espada. Per altra banda, van finalitzar els seus càrrecs com a
patrons: Rafael Duarte, Martín Siller i Antonio Miguel Ruiz
com a vocals; Vicente Lluch com a vicepresident i, Marga
García com a presidenta.
A tots ells, i en especial a en Vicente i a na Marga, volem
reconèixe’ls l’entrega i gran dedicació durant els anys que
han estat al capdavant de La Fundació Rubricatus. Gràcies
a la seva incansable lluita i energia han contagiat d’il·lusió a
totes les persones que formem part de l’entitat i han
aconseguit que La Fundació Rubricatus sigui l’entitat de
referència que és a dia d’avui.

Voluntariat corporatiu d’Amazon
Durant els mesos de novembre i desembre AMAZON,
l’empresa de paqueteria amb magatzem al Prat de Llobregat,
ha realitzat dos voluntariats a Rubricatus a través del seu
programa #DeliveringSmiles. El primer d’ells, el passat 23 de
novembre, va consistir en una desena de voluntaris que van
venir a pintar la zona comuna de la nau de Ca l’Alaió on s’hi
troba, entre d’altres, el nou obrador de Càtering ÉsBo i el
servei de reparació de contenidors de Tesiprat Serveis.
Durant tot el dia i acompanyats d’un grup de treballadors i
usuaris de Rubricatus, els voluntaris van adeqüar la zona,
deixant-la com nova.
Per altra banda, el divendres 13 de desembre, un grup de
treballadors van venir a compartir el dia amb els usuaris i
usuàries del Centre Ocupacional, on van dur a terme moltes
activitats diferents i van poder conèixer de primera mà la
feina que es realitza en aquesta branca de La Fundació
Rubricatus. L’experiència fa resulta molt positiva i esperem
que es torni a repetir ben aviat.

V Concert Solidari amb Jeb Andrews Foundation Band
Participació en la Fira Avícola 2019
Enguany, La Fundació Rubricatus ha participat a la Fira
Avícola del Prat. Per una banda, amb un stand dins la 32a Mostra
Comercial, on s’han posat a la venda producte propi amb motius
nadalencs que han elaborat els usuaris del Centre Ocupacional.
Per altra banda i per tercer any consecutiu, Rubricatus també ha
comptat amb un stand dins la Mostra Social i Cooperativa del
Baix Llobregat, on s’han donat a conèixer les diferents activitats
que es duen a terme des del CET Tesiprat Serveis.

El passat dissabte 14 de desembre La Fundació Rubricatus
va organitzar el seu cinquè concert solidari amb el grup
Jeb Andrews Foundation Band, un grup amb arrels
prantenques que a través de la música Country col·laboren
amb ONG’s i entitats del tercer sector.
El concert va tenir lloc a la sala gran de La Capsa, que va
omplir-se d’assistents que van gaudir i ballar sense parar
durant gairebé 2 hores amb els temes propis del seu nou disc
Cowboy Strong.

El dissabte 15 a la tarda l’entitat va organitzar una activitat per
a nens i nenes consistent en elaborar bannerbags a partir de les
banderoles de la Festa Major del Prat i auriculars reciclats dels
busos turístics de Barcelona. L’activitat, que ja es va dur a terme
l’any passat, tenia l’objectiu de conscienciar als més petits de la
reutilització de materials per elaborar nous productes a partir
d’aquests. El taller va tornar a tenir molt d’èxit i va exhaurir les
existències de material com ja va passar l’any anterior.
Per últim, el servei de Càtering ÉsBo ha tornat a ser el
responsable de preparar i servir els càterings que s’han dut a
terme dins la sala d’actes de la Fira.
Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus
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Xerrades organitzades durant el 2019

Tallers a les escoles del Prat de Llobregat

Les xerrades que s’organitzen a La Fundació Rubricatus
estan dirigides als familiars, professionals, usuaris i patrons,
que formem part de la Fundació, però també a totes aquelles
entitats que composen el Consell Municipal de Disminuïts del
Prat de Llobregat i altres entitats o persones que hi vulguin
assistir.

Durant el curs escolar 2018-2019 s’han seguit oferint
diverses activitats educatives a les escoles del Prat de
Llobregat. Els centres educatius de la ciutat poden escollir les
activitats a través de l’oferta de l’agenda d’Activitats
Educatives de l’Ajuntament del Prat.

Durant l’any 2019 s’han organitzat 4 xerrades, de les quals
dues han estat emmarcades dins del projecte d’Impuls de
Modalitats Residencials Inclusives per a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual al Prat, i les altres dues han estat
subvencionades per l’Escola de Famílies de DINCAT:
Tendències en opcions de vida independent per a
Persones amb Discapacitat Intel·lectual, impartida per
en Pep Ruf i na Cati Ramón de la Fundació Catalana
Síndrome de Down. La xerrada va tenir lloc el dimecres
10 de juliol i hi van assistir un total de 34 persones.

Un any més, usuaris del Centre Ocupacional de La Fundació
Rubricatus han assistit a les escoles per oferir 3 tallers
diferents: la lectura d’un conte per a nens i nenes de 1r i 2n de
primària; un taller de decoració d’un pot amb silicona, dirigit a
alumnes de 3r i 4t i, finalment, un taller de costura per a
estudiants de 5è i 6è. Durant aquest curs 2018-2019 un total
de 323 nens de diferents escoles del Prat han participat en les
activitats.
Aquestes activitats a les escoles tenen una doble vertent
positiva: per una banda mostra i normalitza la diversitat a
nenes i nens de primària i, per altra, empodera als usuaris del
nostre centre, ja que són ells qui esdevenen professors i
poden mostrar les seves capacitats.

Tendències en opcions residencials per a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual, impartida per na Clara Clos de
la Fundació Pere Mitjans. La trobada va ser el dijous 26
de setembre i hi van assistir 15 persones.
L’Afectivitat i sexualitat en les persones amb
discapacitat intel·lectual i del desenvolupament,
impartida per la sexòloga Gemma Deulofeu. La xerrada va
ser el dijous 14 de novembre, amb un total de 16
assistents.
Tuteles i famílies: és aconsellable que els tutors siguin
els pares? És aconsellable que els tutors siguin
persones de la família?, impartida per en Joan Canimas i
organitzada el divendres 13 de desembre de 2019. Hi van
assistir 18 persones.
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Posada en marxa del projecte Headphones Second Life
L’any 2019, La Fundació Rubricatus ha posat en marxa el
projecte dels Headphones Second Life, un programa per a la
higienització i recircularització d’auriculars d’un sol ús.
Aquest projecte, sorgit arran de l’aposta de la nostra entitat
per reduir residus i ajudar a crear un món més net i sostenible
té l’obejctiu principal de trencar amb el procés lineal de
comprar-usar-llençar i apostar per un nou sistema
d’economia circular on treballadors del CET Tesiprat Serveis
es dedicaran a recuperar, higienitzar i reembossar els
auriculars usats per tal de donar-los un nou ús amb totals
garaties d’higiene.

Durant el procés de higienització dels auriculars es realitzarà
un primer pas amb una neteja manual i posteriorment es
garantirà la neteja completa amb l’ús d’una càmera estanca.
Per altra banda, i per garantir un servei responsable amb el
medi ambient, s’acorda realitzar la recollida i entrega dels
auriculars amb un vehicle elèctric, reduïnt així l’ús de
combustibles fòssils. D’aquesta manera, l’entitat pot garantir
que durant tot aquest procés solament s’usaran productes i
materials respectuosos i inocus per al medi ambient.
A finals del 2019, La Fundació Rubricatus i Barcelona City
Tour van arribar a un acord de col·laboració que va permetre
posar en marxa el projecte dels Headphones Second Life
més enllà de les proves pilot que s’havien dut a terme fins el
moment. La col·laboració entre les dues entitats acorda una
fase inicial amb la recollida, higienització i recircularització de
150.000 auriculars, esperant arribar a la xifra de 500.000
unitats durant el 2020. Aquest acord és doblement positiu:
per una banda ha permès generar 4 llocs de treball per a
persones amb discapacitat intel·lectual al CET Tesiprat Serveis i,
per altra banda, gràcies al procés d’higienització i recircularització
que es duu a terme es deixarà de generar 80 tones de CO2, de
consumir 1.300.000 litres d’aigua i es reduirà en un 99%
l’impacte negatiu sobre l’esgotament de la capa d’ozó.

Catalana de Residus i l’equip d’Inèdit Innova, aposta per
l’aplicació de criteris d’economia circular en els serveis de
Càtering ÉsBo i dels Àpats Socials a Domicili per a Gent
Gran al Prat de Llobregat.
Durant l’estudi del projecte es van analitzar els productes i
processos que duen a terme ambdós serveis del CET Tesiprat
Serveis per tal de veure en quins punts es podien aplicar els
criteris d’economia circular i així generar un menor impacte
negatiu en el medi ambient. Gràcies a aquest estudi realitzat
s’ha dut a terme una primera fase consistent en canviar el
tipus d’envasos que s’usaven per al repartiment dels àpats a
domicili, deixant de generar 1,5 tones de CO2 i deixant d’usar
347.000 envasos de plàstic d’un sol ús, el que suposarà una
reducció de 5 tones de residus plàstics.
Per últim, i per seguir amb l’aposta de reduir l’impacte negatiu
sobre el medi ambient amb l’activitat dels serveis de càtering
i àpats a la gent gran s’està implementant una renovació de la
flota de vehicles usada, apostant per la compra de vehicles
elèctrics.

Càtering ÉsBo i els Àpats a la Gent Gran engeguen el
Circular Food Service
Seguint amb l’aposta per reduir l’efecte negatiu sobre el
media ambient de la nostra activitat l’entitat ha posat en
marxa el projecte del Circular Food Service. Aquest projecte,
que s’ha posat en marxa amb la col·laboració de l’Agència
Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus
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04 | SERVEIS EMPRESARIALS
SERVEIS CENTRALS
Els Serveis Centrals de La Fundació Rubricatus estan formats
pels següents departaments:
Gerència
És l’òrgan directiu de La Fundació Rubricatus i té la
responsabilitat de l’organització general dels serveis i centre de
l’entitat, així com també la responsabilitat última de direcció de
la totalitat del personal.
Departament d’Administració i Serveis Generals
Té com a funcions principals l’administració general de l’entitat.
Entre d’altres funcions a realitzar engloba la facturació, el
control de riscos comercials i l’administració comercial de
l’entitat.
Departament de Comptabilitat i Control de Gestió
És l’òrgan encarregat de la comptabilitat general de l’entitat.
Entre d’altres funcions encomanades s’executen: impostos,
tresoreria, preparació de documentació per auditories, relació
amb els assessors externs, etc.
Departament de Personal
Consisteix en l’estructura organitzativa que s’encarrega de tot el
relatiu a l’organització, gestió i administració del personal de la
Fundació. Les seves funcions principals són: contractació,
política salarial, subencions o relacions amb la gestoria laboral.
Departament de Recursos Humans
És l’encarregat d’alinear les polítiques de recursos humans amb
l’estratègia fixada per la direcció per tal de millorar la
productivitat i la fidelitat de les persones contractdes.
Departament de Comunicació i Captació de fons
Té la responsabilitat de realitzar la comunicació interna i externa
de l’activitat de l’entitat, a través dels mitjans de comunicació,
les xarxes socials o en esdeveniments del sector. També
realitza tasques de captació de fons.
Departament de Voluntariat
S’encarrega de gestionar les diferents accions de voluntariat que
es desenvolupen entorn a La Fundació Rubricatus: accions
dirigides als treballadors i/o usuaris, voluntariat estable a
l’entitat, crides de voluntariat per a accions externes i, accions de
voluntariat corporatiu d’empreses externes, entre d’altres.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET) TESIPRAT
SERVEIS
Tesiprat Serveis és el Centre Especial de Treball (CET) de
La Fundació Rubricatus. Porta a terme activitats
empresarials de mercat i presta serveis diversos de suport a
l'activitat professional de les persones amb discapacitat que
té contractades en les diferents seccions productives.
Tesiprat Serveis utilitza una estratègia de diversificació en la
seva oferta de serveis, la formació professional en el lloc de
treball i els serveis de suport a l'activitat professional, tot això
en un entorn laboral real, com a eines per a la creació de llocs
de treball i la inserció laboral de les persones amb
discapacitat.
Avui, el CET Tesiprat Serveis és una empresa social que
proporciona feina a 129 persones, 97 d’elles amb
discapacitat. La il·lusió, implicació i compromís professional
de tota la plantilla són la garantia més important per als
clients i col·laboradors.

Principis
Creiem en els valors de treball real. Són una eina per al
desenvolupament personal i la integració sociolaboral.
Apostem pels serveis externs i en contacte amb el públic.
Afavoreixen la integració social efectiva de les persones
amb discapacitat.
Mantenim el nostre compromís amb les persones. Formen
part de la nostra missió.
Ens orientem al mercat. És una font d'oportunitats per
crear i mantenir llocs de treball per a persones amb
discapacitat.
Advoquem per la transparència en la gestió i per
l’aplicació dels excedents econòmics. Tots els nostres
comptes són auditats anualment i els excedents
obtinguts es reinverteixen en la mateixa entitat.
Confiem en la diversificació de les nostres activitats.
Genera alternatives per als diferents perfils personals
dels nostres treballadors i treballadores.
El CET Tesiprat Serveis el conformen els següents serveis:

Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus

15

Serveis de Manipulació i Condicionament

Serveis de Jardineria, Neteja i Manteniment d’Espais

La secció de Serveis de Manipulació i Condicionament de
Tesiprat Serveis, ofereix assessorament industrial a les
empreses i la possibilitat d’externalitzar una part dels
processos productius que exigeixen una dedicació intensiva
de mà d’obra. Actua sota les premisses d’una alta qualitat
productiva, una provada i total eficàcia en l’entrega de les
comandes planificades, i una gran eficiència productiva que
assegura, a més d’uns resultats satisfactoris, l’optimització de
la capacitat productiva dels nostres clients.

Les seccions de Jardineria i Neteja i Manteniment d’Espais
de Tesiprat Serveis es dediquen, des de fa més de 20 anys, a
la reforma i manteniment d’espais urbans enjardinats i de tot
tipus de jardins i, a la neteja i manteniment de grans àrees,
d’ús públic o privat. Ambdós serveis es duen a terme per a
organismes públics, empreses privades o particulars.

Com a principals novetats de la secció, aquest 2019 s’ha
ampliat el servei de manteniment i reparació de
contenidors municipals, sumant-hi un equip que realitza
petites reparacions a peu de carrer, sense que sigui necessari
retirar els contenidors de la via pública per arreglar-los.
Per altra banda, s’ha posat en marxa un servei de neteja de
vehicles a la Guardia Urbana del Prat de Llobregat. Aquesta
neteja és realitzada de manera setmanal per un equip de 5
treballadors.
Aquest 2019 també s’ha engegat un servei de manteniment
de les colònies de gats del Prat de Llobregat. L’equip de la
secció es dedica a tenir cura de l’espai i a alimentar els gats
que hi viuen, mantenint-ho net i ordenat.
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Els dos serveis tenen el ferm compromís de complir totes les
exigències en matèria de gestió mediambiental basades en la
sostenibilitat i el respecte per l’entorn. També compleixen
amb totes les normatives de seguretat i prevenció necessàries
per dur a terme les tasques diàries encomanades.
A destacar d’aquest 2019, la secció de Jardineria ha col·laborat
en la plantació de 414 arbres, conjuntament amb les
empreses Seat i Sylvestris, en el Parc Natural del Delta del
Llobregat. La plantació es va organitzar en motiu d’unes
jornades corporatives de treballadors de l’empresa Seat per
celebrar la xifra de 414.000 vehicles que la marca de cotxes
havia fabricat durant els 8 primers mesos de l’any.
Durant el 2019 també s’ha creat un nou equip per a la
jardineria municipal del Prat de Llobregat. El nou equip té
l’encomana de controlar de manera manual les males herbes
en les zones de paviment dur i dels escocells dels arbres de la
ciutat -més de 7.000 -, evitant així l’ús de productes químics
que poden arribar a afectar la salut de les persones i d’altres
animals. L’equip també s’encarrega d’airejar la terra dels
escocells per tal d’afavorir la nutrició dels arbres i de l’absorció
de l’aigua quan plou.

Referent als horts lúdics del Prat de Llobregat, que també es
gestionen des de la secció de Jardineria de Tesiprat Serveis,
aquest 2019 s’han dut a terme 2 projectes que cal remarcar:
1. Projecte de bioconstrucció col·lectiva, junt amb SAÓ
Prat, on voluntaris del centre han creat una pèrgola amb
canyes i corda natural per tal d’obtenir una zona d’ombra
pels usuaris de l’espai dels horts.

es reparteixen mensualment al voltant de 2.200 àpats a
persones majors amb problemes de mobilitat.
Per últim, el servei d’Apropa Lectura , que es va posar en
marxa l’any passat conjuntament amb la Biblioteca
Municipal Antonio Martín, va rebre una subvenció de la
Diputació de Barcelona per realitzar una nova prova pilot
del servei. Durant aquest període de prova s’han sumat 8
nous usuaris i s’han realitzat gairebé 300 préstecs.

2. Plantació de figueres a les escoles municipals del Prat,
dins el programa Interseccions de l’Ajuntament del Prat.,
per tal de crear consciència de l’ús de l’aigua i els elements
naturals de l’entorn.

Serveis de Distribució Urbana Sostenible
Tesiprat Serveis de Distribució Urbana Sostenible presta
serveis de repartiment postal i de paqueteria d’última
generació a empreses, organismes públics i particulars. A
més, compta amb una sòlida implantació al Prat de Llobregat i
a la comarca del Baix Llobregat.
Els Serveis de Distribució Urbana Sostenible de Tesiprat
Serveis compten amb un equip humà professional, format i
estable, amb maquinària d’última generació, serveis de
transport i logística propis i amb un profund coneixement de
la zona d’actuació. Tot això permet garantir uns resultats
totalment satisfactoris en qualsevol dels serveis oferts.

Serveis de Neteja
La secció de Neteja de La Fundació Rubricatus té com a
prioritat el manteniment i neteja de totes les instal·lacions de
l’entitat.
L’any 2019 l’equip de neteja interna de la Fundació ha estat
format per 3 treballadores.

Aquest 2019 l’equip ha comptat amb la incorporació d’una
nova treballadora per tal de compensar l’increment del
volum de feina.
Referent al servei d’Àpats Socials a Domicili per a Gent
Gran al Prat s’ha incrementat el volum de menús diaris,
passant dels 40 àpats als 74. Aquest augment suposa que
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Serveis de Càtering

Serveis d’Hostaleria

Càtering ÉsBo és la línia de serveis de càtering de Tesiprat
Serveis. El servei compta amb una llarga experiència i
disposa d’una àmplia oferta de productes de qualitat i serveis
destinats a empreses privades, organismes públics i entitats
del Tercer Sector.

La Secció d'Hostaleria de Tesiprat Serveis actualment
presta serveis al SAGNIER. El local es troba dins el Complex
Esportiu Municipal Sagnier del Prat de Llobregat (C. Frederica
Montseny, 2-8). Aquest espai, inaugurat el mes de setembre
de 2015, va suposar un pas endavant pel CET Tesiprat
Serveis, ja que és un salt qualitatiu pel servei d'hostaleria.

El servei de Càtering de Tesiprat Serveis també ofereix una
gran varietat de propostes per a esdeveniments. Amb una
àmplia experiència en el servei de càterings per a actes
públics i privats, Càtering ÉsBo és el millor complement a
l’hora d’organitzar un esdeveniment, oferint un servei
professional, elegant, original i que mai descuidi la qualitat
dels seus productes.
Durant aquest 2019, Càtering ÉsBo ha seguit treballant a les
instal·lacions de Nike Barcelona, on ha implementat una línea
de menús saludable per a tots els seus treballadors, així com
una nova línia d’amanides adaptades a les diferents dietes.
Aquest 2019, el Servei de Càtering de Tesiprat Serveis s’ha
traslladat al nou obrador de Ca l’Alaió. L’espai, de 500m2,
compta amb unes instal·lacions completament noves i amb
una maquinària d’última generació que permetrà augmentar
el volum de comandes, així com el número de persones que hi
treballaran.
Actualment el servei de Càtering ÉsBo el forma un equip de
19 treballadors, 11 dels quals amb discapacitat intel·lectual.
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El SAGNIER obre les portes de dilluns a divendres de 8 a 20 h,
els dissabtes de 8 a 14 hores i tots els diumenges que hi ha
competició dins el recinte esportiu. L’espai ofereix una
gastronomia tradicional i de proximitat però amb propostes
innovadores i saludables. S’hi ofereix una carta de tapes i
entrepans molt variats, a part d’una línia de sucs verds,
batuts i smoothies especialment pensada pels usuaris i
usuàries del complex esportiu. A part, també s’hi ofereix un
menú de migdia de dilluns a divendres per 9,50€.
El Servei d'Hostaleria també és l’encarregat de cuinar
diàriament els menús pel Servei d’Àpats Socials a Domicili
per a Gent Gran. Durant el 2019 el servei ha augmentat la
seva producció de menús diaris, sumant gairebé un total de
25.000 menús elaborats durant tot l’any. El servei s’ofereix de
dilluns a divendres durant tot l’any - excepte el mes d’agost -,
i es duu a terme conjuntament amb l’equip dels Serveis
Postals del CET Tesiprat Serveis.
Per altra banda, la secció també és l’encarregada de preparar
els menús diaris per la quarantena d’usuaris i treballadors de
l’entitat que dinen cada dia al menjador de l’entitat.

Serveis d’Esdeveniments Sostenibles

SEGURETAT I SALUT LABORAL

Un esdeveniment sostenible és aquell que està dissenyat,
organitzat i que es duu a terme de manera que es minimitzen
els potencials impactes mediambientals negatius i que deixa
un llegat beneficiós per a la comunitat amfitriona i totes les
persones del seu entorn. La secció d’Esdeveniments
Sostenibles de Tesiprat Serveis és, per tant, un servei que
ofereix les eines necessàries per a que un acte tingui un
impacte positiu amb l’entorn on es desenvolupa donant-li un
valor afegit.

La Fundació Rubricatus, preocupada per la seguretat i
salut de tots els seus treballadors; ha realitzat diferents
accions encaminades a una actuació eficaç en aquest àmbit.

L’equip d’Esdeveniments Sostenibles de Tesiprat Serveis
col·labora en el disseny i organització d’un esdeveniment per
tal que aquest esdevingui sostenible i responsable en totes
les vessants, dedicant especial èmfasi en l’impacte
mediambiental d’aquest i en la contractació de personal amb
discapacitat intel·lectual.
La secció ofereix un ampli portafoli de serveis:

Durant l’any 2019 hem disposat dels serveis de ICESE
Prevenció S.A. com a Servei de Prevenció Aliè per a les
quatre disciplines: seguretat laboral, higiene industrial,
ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut.
Les actuacions realitzades durant l’any 2019 es resumeixen
en els següents punts:
S’ha revisat i actualitzat el Pla de Prevenció.
S’ha continuat amb la implantació de
procediments recollits al Pla de Prevenció.

diferents

S’ha realitzat l’Avaluació de riscos laborals de la nova
cuina ubicada a l’edifici de Ca l’Alaió.

Assessorament en l’organització d’esdeveniments

Hem realitzat un simulacre d’emergència que comportava
l’evacuació total de l’edifici del carrer Girona.

Manipulació de welcome packs i material promocional,
amb el suport dels Serveis de Manipulació i Condicionament
de Tesiprat Serveis

S’han realitzat 18 accions formatives presencials, que han
suposat un total de 622 hores.

Contractació de personal de sala i de suport
Serveis de càtering, a través de Càtering ÉsBo
Venda i lloguer d’ecolanyards sostenibles by Rubricatus,
elaborats a partir dels auriculars reciclats dels busos
turístics de la ciutat de Barcelona

S’han produït un total de 2 accidents que han comportat
la baixa de la persona, un dels quals ha estat “in itinere”.
En quant a Vigilància de la Salut, s’han realitzat 68
reconeixements mèdics.
El Comitè de Seguretat i Salut laboral s’ha reunit, de
manera ordinària, un total de 4 vegades.
També s’han realitzat altres actuacions de índole diversa
(coordinació d’activitats amb altres empreses, revisió
equips de protecció contra incendis...).
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UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL
La USAP és un servei especialitzat destinat a l’atenció de
persones amb discapacitat, en el marc dels serveis
d’ajustament personal i social dels Centres Especials de
Treball. Les USAPs es defineixen com:
Els equips multiprofessionals emmarcats dins dels serveis
d’ajustament personal i social dels centres especials de treball,
que mitjançant el desenvolupament de les funcions i comeses
que tenen assignades, permeten ajudar a superar les barreres,
obstacles o dificultats que els treballadors i treballadores amb
discapacitat dels esmentats centres tenen en el procés
d’incorporació a un lloc de treball, així com la permanència i
progressió en el mateix.

La USAP és, doncs, un servei especialitzat destinat a l’atenció
de persones amb discapacitat, contractades en un Centre
Especial de Treball. Forma part de l’estructura organitzativa
del CET Tesiprat Serveis.

Amb data 31 de desembre hi ha 82 persones contractades al
CET Tesiprat que són usuàries de la USAP. Actualment estan
distribuïdes en les diferents seccions, de la següent manera:
Serveis de Manipulació i Condicionament - 23 persones
Serveis de Jardineria - 15 persones
Serveis de Neteja de Parcs - 10 persones
Serveis de Distribució Urbana Sostenible - 10 persones
Serveis de Càtering - 11 persones
Serveis d’Hostaleria - 5 persones
Serveis de Manteniment de Contenidors - 4 persones
Serveis d’Administració - 2 persones
Serveis de Neteja - 1 persona
Les dades que es mostren a continuació fan referència a les
persones amb contracte vigent a 31 de desembre de 2019,
usuàries de la USAP.

Objectius
Avaluar de la manera més fiable possible el funcionament
de cada treballador del CET, usuari de la USAP.
Ser un referent per a les famílies.

Distribució per sexe

Distribució per edat
11%

39%

2%

61%
20%

Establir la USAP com un punt de referència en l’àmbit del
treball amb les persones amb discapacitat.
Considerar el CET com un lloc de recerca permanent, que
permeti millorar les tècniques d’intervenció.

Fins a 25 anys
De 26 a 35 anys
De 36 a 45 anys
De 46a 55 anys
Més de 56 anys

Homes
Dones

Població Atesa
La prioritat del CET Tesiprat Serveis és oferir treball a les
persones amb discapacitat que es trobin en algun dels
supòsits que es descriuen a continuació:

Tipologia de discapacitat
11%

1%

Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia
mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un
grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.
Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau
de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.
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Percentatge de discapacitat
2%

27%

88%

Intel·lectual
Malaltia mental
Paràlisi cerebral

20

35%

32%

71%

De 33 a 64%
De 65 a 75%
Més de 75%
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05 | SERVEIS A LES PERSONES
EL CENTRE OCUPACIONAL

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI)

Els Serveis del Centre Ocupacional que pertànyen a La
Fundació Rubrcatus tenen com a finalitat que les persones
ateses puguin assolir la seva màxima integració social
mitjançant activitats ocupacionals, prelaborals i d’ajustament
personal i social. Actualment el Centre Ocupacional està
format pel Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei
Ocupacional d’Inserció (SOI).

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) es configura com a
l’establiment d’estada temporal que ha de potenciar i
conservar les capacitats laborals dels seus usuaris per tal que
aquests estiguin en disposició d’integrar-se a l’activitat
laboral, quan les circumstàncies ho permetin, preveient
també, quan les necessitats d’atenció individual de l’usuari ho
requereixin, l’orientació envers el Servei de Teràpia
Ocupacional. Durant el 2019 al SOI s’hi han atès en total 15
usuaris.

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO)

Activitats desenvolupades:

El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) té com a objectiu
facilitar, a través d’una atenció diürna de tipus rehabilitador
integral, la seva màxima integració social mitjançant un
Programa de Suports Individualitzat (PSI), dins les
possibilitats de cada usuari. En aquest servei el 2019 s’han
atès un total de 61 usuaris.
Activitats desenvolupades:
D’ajustament personal i social: fotografia, informàtica,
reminiscència, educació física, estimulació cognitiva,
piscina, karaoke, fisioteràpia grupal (i individual).
D’ocupació terapèutica: treballs de manipulats, costura,
treballs artesania variats, cuina, hort, espigolades.
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D’ajustament personal i social: cine-fòrum, informàtica,
manteniment d’habilitats acadèmiques funcionals,
autogestors.
Pre Laborals: jardineria, hort, cuina, costura i treballs de
manipulats.

PRINCIPALS ACTIVITATS I INTERVENCIONS QUE S'HAN
FET AL CENTRE OCUPACIONAL DURANT EL 2019
1. Participació en el Programa UNO A UNO
Aquest any i gràcies a la col·laboració de l’ONCE amb els seus
programes de foment de l’ocupabilitat dels joves amb
diversitat funcional, 4 persones usuàries del nostre Centre
Ocupacional han pogut participar en el Programa UNO A
UNO. Durant la seva participació han pogut rebre formació
tant de tipus teòric com pràctic relacionada amb l’àmbit
laboral en general i la Secció de Jardineria del CET Tesiprat
Serveis en particular.

4. Tallers a les escoles del Prat de Llobregat
Durant el curs escolar 2018-2019 s’han ofert tres activitats
educatives a les escoles del Prat amb molt bona acceptació i
valoració. Un total de 323 nens han participat en les 3
activitats que oferim a l’agenda d’Activitats Educatives de
l’Ajuntament del Prat durant aquest curs. Oferint l’activitat de
lectura d’un conte, de manualitats i de costura.

5. Coneixem el Servei d’Estades Temporals Respir
Aquest any 2019 hem conegut el Servei d’Estades Temporals
Respir. Visitar-lo amb els companys i monitors ens ha ajudat a
superar barreres i trencar mites respecte a la realitat del
servei. Aquestes visites se seguiran realitzant amb la resta de
grups del Centre Ocupacional durant el 2020.

6. Voluntariat Internacional amb ImpactTrip

2. Col·laboració amb l’Associació de Familiars d’Alzheimer
del Prat de Llobregat

Enguany i seguint amb la línia d’apostar per un voluntariat de
qualitat i en col·laboració amb ImpactTrip, hem pogut gaudir
per primera vegada de la participació de 3 voluntàries n’Annie, na Nadia i na Tara - de l’àmbit internacional, en
concret dels Estats Units. La seva estada ha suposat una
nova experiència per a nosaltres i ha resultat molt gratificant
i enriquidora per les dues parts.

Durant l’any 2019 i en col·laboració amb l’Associació de
Familiars d’Alzheimer del Prat de Llobregat del Prat de
Llobregat, els usuaris del Centre Ocupacional han realitzat
diferents tallers d’estimulació cognitiva. Una vegada a la
setmana han sortit en petits grups al Centre Alois, on
realitzàven una estimulació a través de l’ordinador i de forma
individualitzada. Així mateix, els divendres venia una
psicòloga a fer una sessió d’estimulació cognitiva grupal molt
interessant.

3. Formacions en sexoafectivitat
L’any 2019 ha estat l’any de la sexoafectivitat. Gràcies a la
col·laboració del Departament de Salut Pública a La Fundació
Rubricatus s’han engegat els tallers de sexualitat. En petits
grups i liderats per una sexòloga especialitzada s’han pogut
abordar tots aquells dubtes relacionats amb la sexualitat i
l’afectivitat des d’una perspectiva de salut i cura del propi cos.
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NOVETATS AL CENTRE OCUPACIONAL
1. Ampliació de places al Servei de Teràpia Ocupacional
Durant aquest any 2019 i amb l’objectiu de donar resposta a
les necessitats d’atenció i suport a les persones amb
diversitat funcional de la zona; hem pogut celebrar
l’ampliació de 8 places al Servei de Teràpia Ocupacional. Els
primers 5 usuaris ja gaudeixen del servei, esperem amb
il·lusió la incorporació de la resta a finals del 2020.

4. Taller de Marxa Nòrdica
El 24 de setembre del 2019 es va fer una activitat conjunta de
Marxa Nòrdica d’un grup d’usuaris de l’STO amb El Tamariu,
gestionada per les dues fisioterapeutes de les entitats.
Aquesta activitat s’emmarca dins la planificació anual
d’activitats que fomenten els hàbits saludables i la salut dels
usuaris del Centre Ocupacional.

2. Sessions de coaching al SOI per millorar les relacions
interpersonals
Un dels objectius que es treballen al Centre Ocupacional és el
de la millora de les relacions interpersonals. Per tal
d’afavorir-les, de vegades, es necessari crear l’ambient i el
context idoni que faciliti aquesta millora del clima a les sales.
Per aconseguir-ho, aquest any hem comptat amb l’ajuda
d’una psicòloga externa experta en coaching que ha ajudat a
redefinir en els usuaris del SOI aquest espai de complicitat i
confiança tant necessari.

3. Gestió del Coffee Corner de La Fundació Rubricatus
El Coffee Corner es un nou espai a la Fundació que neix amb
l’objectiu primordial, per una banda, de fomentar un consum
sostenible i responsable i per l’altra s’inspira en el concepte
d’autogestió. Per tal de poder fer realitat aquesta missió, de
forma totalment autònoma els usuaris del Centre
Ocupacional s’encarreguen de reposar, inventariar i revisar
els productes d’aquest nou racó. El mateix succeeix amb el
manteniment del jardí de la Fundació, una vegada s’ha
renovat la gespa artificial.
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5. Exposició de fotografia al Centre Cívic Jardins de la Pau
Com a resultat d’un dels tallers setmanals que es realitzen al
Centre Ocupacional, es va realitzar una exposició de
fotografia al Centre Cívic Jardins de la Pau, on es mostraven
totes aquelles instantànies destacables realitzades al taller.
Així mateix, aquest any 2019 i com a novetat de cara al
proper any, es va elaborar el calendari solidari del 2020 on es
va reflectir tota aquesta feina dels participants al taller de
fotografia.

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE OCUPACIONAL

Anunci del viatge d’estiu 2020.

Per l’acompliment de l’actual legislació vigent, l’any 2011 es
va impulsar la creació del Consell de Participació de Centre
dels Serveis del Centre Ocupacional (STO i SOI) de La Fundació
Rubricatus. Les seves funcions són:

Propostes i suggeriments que vulguin formular els
membres del Consell de Participació de Centre.

Informar anualment sobre la programació general de les
activitats del servei
Rebre informació periòdica de la marxa general del servei
Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim
interior del servei i les seves modificacions
Informar sobre la memòria anual, que ha de contenir
l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics de
caràcter públic del servei
Fer propostes de millora del servei
Fer públics els resultats de la participació

A la reunió d’aquest any, celebrada el 10 de desembre, hi
assisteixen 10 dels 11 membres del Consell, inclòs el sr.
Salvador Coll i Artés, vocal representant del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.
L’ordre del dia va ser el següent:
L’acta del passat 10 de desembre de 2018, ja es va passar
a totes les persones convocades per tal de ser llegida,
aprovada i signada de forma recent.
Informar sobre les Eleccions del CPC, cada 4 anys, tal i com
preveu el decret.
Comentaris en relació al punt 10 “Propostes
suggeriments” de la darrera reunió del Consell.

i

Informació dels nous professional en Centre Ocupacional i
previsió per l’any 2020.
Comentaris en relació a l’ampliació de la capacitat registral
i ampliació de places pressupostades.
Informació sobre el Programa General dels serveis de
Centre Ocupacional (STO i SOI) de l’any 2019.
Informació sobre la memòria d’activitats dels serveis de
Centre Ocupacional (STO i SOI) de l’any 2019.
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06 | PLA D’ACTUACIÓ 2020
El Pla d’Actuació previst per l’any 2020 per als diferents
centres i/o serveis de La Fundació Rubricatus, té com a
finalitat principal la millora de la qualitat de vida dels
treballadors i de les persones ateses a la Fundació, mitjançant
les actuacions de millora adients per aquesta finalitat.
Durant el 2019, gràcies a l’ajuda de l’Obra Social “la Caixa” i la
col·laboració de la Fundació Habitat3, la Fundació Catalana
Síndrome de Down, Cooufar i l’Ajuntament del Prat, s’ha
definit un Pla estratègic d’impuls de modalitats
residencials inclusives per a persones amb discapacitat
intel·lectual al Prat de Llobregat. Aquest pla es
desenvoluparà a partir del 2020, i entre altres objectius
perseguirà que les necessitats d’habitatge de les persones
amb discapacitat intel·lectual es tinguin en compte dintre del
Pla Local de l’Habitatge del Prat de Llobregat 2020-2025.
Durant el 2019, gràcies a l’ajuda de l’Ajuntament del Prat,
hem inaugurat una nova cuina central que ens ha permet
poder incrementar la nostra capacitat de producció d'àpats a
domicili per a la gent gran que actualment estem elaborant i
repartint, els serveis de càterings per esdeveniments, el
servei d’àpats per a col·lectivitats i la gestió de cantines. Això
ens permetrà oferir els serveis a un major número de
persones beneficiàries i clients durant el 2020, i una major
ocupació de persones treballadores amb discapacitat
intel·lectual del CET Tesiprat.
Durant el 2019 hem incrementat la nostra aposta per reduir
l’efecte negatiu sobre el mediambient de la nostra activitat, a
través de la renovació de la flota de vehicles apostant per
vehicles elèctrics i continuant amb l’aposta dels darrers anys
per desenvolupar projectes d’Economia Circular, amb l’ajuda
de l’Agència de Residus de Catalunya i l’equip de Inedit
Innova, com el Headphones Second Life o el Circular Food
Service. Aquesta aposta ens permetrà, gràcies a l’acord de
col·laboració signat amb Julià Travels per higienitzar i
recircularitzar els auriculars dels busos turístics Barcelona
CityTour de Barcelona, deixar de generar durant el 2020
unes 80 tones de CO2, estalviar el consum d’1.300.000 litres
d’aigua i reduir en un 99% l’impacte negatiu sobre

l’esgotament de la capa d’ozó. Gràcies a aplicar criteris
d’economia circular als serveis d’àpats a domicili a la gent
gran i serveis de Càtering ÉsBo deixarem de generar durant el
2020 1,5 tones de CO2 i deixarem de fer servir 347.000
envasos de plàstic d’un sol ús, el que suposarà un reducció de
5 tones de residus plàstics.
Al 2019 hem fet una aposta ferma pel càlcul d’impacte de la
nostra activitat, calculant el Valor Social Integral i el Balanç
Social de La Fundació Rubricatus. Amb la col·laboració de
l’Ajuntament del Prat i la consultora Lavola vam arribar a
determinar que el Valor Social Integral de La Fundació
Rubricatus durant el 2018 va ser d’uns 7’3 milions d’euros,
el que suposa que per cada euro de despesa pública
destinada a l’activitat de la Fundació, es retornen 5,11 euros a
diferents grups d’interès de la societat, és a dir, La Fundació
Rubricatus genera un valor de més de 5 vegades el
finançament públic que rep.
Durant el 2019 hem definit, amb l’ajuda de consultors
solidaris del programa Alumni Social d’ESADE, el nou Pla
Estratègic 2020-2022 que marcarà els plans d’actuació dels
propers anys. Les línies estratègiques d’aquest nou Pla
Estratègic són les següents:
1. Models de Direcció i Gestió
2. Talent i Cultura
3. Acompanyament de l’envelliment / Habitatge
4. Comunicació i transparència
5. Sostenibilitat econòmica-financera
Finalment, destacar que amb el Pla d’Acció 2020 perseguirem
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament
Sostenibles (ODS) 2030 creats per les Nacions Unides. En
concret impactarem en ODS-4 “Educació de qualitat”, ODS-8
“Treball decent i creixement econòmic”, ODS-10 “Reducció de
les desigualtats”, ODS-11 “Ciutats i comunitats sostenibles” i
ODS-12 “Consum i producció responsable”.
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07 | PRINCIPALS INDICADORS DEL 2019
Paritat a La Fundació Rubricatus
Composició general

Càrrecs directius
44,53%

Composició del patronat
50%

53,30%

50%

55,47%

Homes

46,40%

Homes

Dones

Tipus de contractació

Dones

Homes

Vendes per seccions
4%

5%

15,76%

Dones

Càtering ÉsBo

5%

84,24%

22%

Jardineria Municipal

5%

Distribució Urbana Sostenible
Bar SAGNIER

6%

Neteja de Parcs
Manipulació i Condicionament
Àpats Socials a la Gent Gran

10%

Contractació indefinida
Contractació temporal

18%

12%

Evolució dels ingressos (2013-2019)

3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
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2015

2016

Manteniment de Contenidors
Horts Urbans

12%

4.000.000 €

2013

Jardineria Privada

2017

2018

2019

Per cada 1€ de finançament públic generem 5,11€

Forquilla salarial
Rati entre el sou més alt i el més baix

Dones
Homes
Total
Estable
CaixaBank

Amazon

Esade Alumni

Internacional (ImpactTrip)

13.222€ d’inversió
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08 | TANCAMENT 2019

Ingressos per prestacions de serveis

1.781.134,56 €

Subvencions oficials a les activitats

1.743.249,60 €

Subvencions oficials de capital traspassades rta. exercici

125.697,70 €

Altres ingressos per a activitats

64.531,93 €

Donacions i subvencions privades

17.905,83 €

TOTAL INGRESSOS

3.732.519,62 €

Sous i salaris

-2.656.114,50 €

Indemnitzacions
Seguretat social a càrrec de l'entitat
Altres despeses socials
Compres i variació d'existències de matèries primeres
Subministraments
Serveis de professionals independents

-5.452,41 €
-278.363,16 €
-13.221,79 €
-378.229,12 €
-52.370,69 €
-112.137,12 €

Altres serveis

-56.125,89 €

Reparacions i conservació

-21.778,71 €

Despeses del centre ocupacional

0,00 €

Primes d'assegurances

-9.831,03 €

Altres tributs

-7.857,92 €

Arrendaments i cànons
Transports

-20.035,75 €
-528,64 €

Publicitat i relacions públiques

-2.277,21 €

Amortització de l'immobilitzat intangible

-4.227,36 €

Amortització de l'immobilitzat material
Pèrdues per deteriorament de crèdits per activitat
Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
Serveis bancaris i similars
Interessos finançament
TOTAL DESPESES
RESULTAT

-66.507,19 €
-9.883,46 €
380,00 €
-6.714,58 €
-296,98 €
-3.701.573,51 €
30.946,11 €
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C. Girona, 10-12
(08820) El Prat de Llobregat
Telèfon: 93 478 46 29
lafundacio@rubricatus.org
www.rubricatus.org
La Fundació Rubricatus
@FRubricatus
La Fundació Rubricatus
@Rubri.CO
@Catering.EsBo
@Sagnier_Fundacio.Rubricatus

Col·labora amb La Fundació Rubricatus
Fes-te’n amic, soci o voluntari!
Truca’ns al 93 478 46 29 o visita
el web www.rubricatus.org
Gràcies a la teva col·laboració la nostra tasca és possible.

