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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 du-
rant l’any 2020, així com un resum dels projectes 
més destacats que posarem en marxa l’any 2021.

Aquesta memòria esdevé el resultat de la impli-
cació de totes les persones de La Fundació Ru-
bricatus, que han permès mantenir, recuperar i 
ampliar els serveis i projectes que duem a ter-
me en moments tan complicats com l’actual.

En aquest sentit, vull agrair-vos la vostra par-
ticipació, directa o indirecta, com a persones 
treballadores, usuàries, famílies, voluntàries o 
col·laboradores. Un agraïment que faig exten-
siu a totes aquelles institucions, entitats i perso-
nes que no han deixat mai d’oferir-nos el seu su-
port en la consecució dels nostres objectius.

Des de La Fundació Rubricatus som fidels a la nostra 
missió i assumim el repte d’aportar a la societat pro-
jectes i serveis que ens han consolidat com a refe-
rents en l’àmbit de la integració social de les persones 
amb discapacitat intel·lectual del Prat de Llobregat.

El 2020 ha estat un any molt complicat. Hem viscut, i 
encara estem vivint, una situació excepcional tant en 
termes sanitaris, com socials i econòmics. Es tracta 
d’un escenari de gran incertesa que ha provocat i pro-
vocarà un gran impacte entre les persones amb disca-
pacitat, les seves famílies i les entitats que les atenem.

En aquests moments d’incertesa, la resposta des de 
La Fundació Rubricatus ha estat centrar-se a man-
tenir els suports necessaris per a les persones amb 
discapacitat intel·lectual i els seus familiars, adap-
tant aquests suports en cada moment a les circum-
stàncies personals i les restriccions provocades per 
la pandèmia.

01 | SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

Joaquim Bartolomé
President de La Fundació Rubricatus

Memòria d'Activitats  - La Fundació Rubricatus   3

Volia ressaltar que alguns dels serveis que oferim 
des del CET TESIPRAT es van convertir en essencials 
durant el primer confinament domiciliari, com la 
gestió dels horts urbans, la distribució de comuni-
cacions postals o el servei d’elaboració i repartiment 
d’àpats a domicili per a les persones grans del Prat, 
que es va duplicar de manera sobtada. La resposta 
de l’equip va ser extraordinària. Volia posar en va-
lor i agrair la seva demostració de professionalitat i 
compromís.

El 2021 es presenta ple d’incertesa i d’adaptació 
permanent, però a la vegada ple d’esperança grà-
cies al procés de vacunació. El Pla d’Actuació previst 
per l’any 2021 per als diferents centres i/o serveis 
de La Fundació Rubricatus, té com a finalitat princi-
pal la millora de la qualitat de vida de les persones 
treballadores i de les persones ateses a l’entitat, mi-
tjançant les actuacions de suport i acompanyament 
adients per aquesta finalitat.

Moltes gràcies a totes i tots.



02 | LA FUNDACIÓ RUBRICATUS 

La Fundació Rubricatus és una entitat sense ànim 
de lucre  ubicada al Prat de Llobregat. Ens dedi-
quem a promoure i  fomentar la integració social 
efectiva de les persones amb  discapacitat mit-
jançant la creació de llocs de treball, la  inserció 
laboral i la prestació de serveis de teràpia  ocupa-
cional; així com mitjançant la creació i la  promo-
ció d’activitats que afavoreixin l’autodetermina-
ció, l’autonomia personal, la competència social, 
la plena  capacitat d’obrar i la felicitat objectiva de 
les persones amb  discapacitat que, com a treballa-
dores o usuàries, formen part  del nostre projecte.

La Fundació Rubricatus vol ser una enti-
tat de referència  en la promoció integral de 
la qualitat de vida de les persones  amb dis-
capacitat 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 so-
cial. 

• 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 disca-

pacitat  intel·lectual.  

VISIÓ

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 necessi-
tats vitals a través de solucions sociolaborals i  d’em-
poderament personal alineades amb les seves  ca-
pacitats i diversitat funcional. 

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 ac-
tuacions.  Fomentem la comunicació interna i 
compartim la  informació per a la seva consulta. 
Fomentem espais de  conversa per comunicar no-
vetats, donar i rebre feedback i gestionar conflictes. 

Treball en equip 
Estem alineats amb un   comú. Treballem amb 
confiança,  respecte, actitud positiva i participació 
proactiva.  Prioritzem el bé comú per sobre de l’indi-
vidualisme. Ens  relacionem de manera col·laborati-
va 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 diversi-
tat i la  cocreació com a font de creativitat.
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PATRONAT

El patronat de l'entitat fins a 31/12/2020 
el conformen:

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

Actualment el Comitè de Direcció està constituït 
per: 

• Joaquim Bartolomé Capdevila, president 
• Benet Serrano Ponce, vicepresident 
• Juan Pedro Pérez Castro, secretari 
• David Vicioso Adrià, tresorer 
• Jordi García Castillo, gerent 

Tots els membres del Comitè de Direcció que si-
guin membres  del patronat disposen de veu i vot. 
En cas que existeixi  nomenament, el gerent, el di-
rector general, el director o el  càrrec que exerceixi 
la coordinació general, només disposarà  de veu.

Miquel Alvira Alòs 
Maria Begoña Marco Mínguez 
Alba Bou Jordà 
Pilar Eslava Higueras 
Carmelo Declara Merino
Jordi Ibern Tortosa
Débora García Barrios
Jordi López Gil
María del Carmen Jordán Rodríguez
Ester Espada Sánchez
Juan Carlos Moreno Roig

COMITÈ DE DIRECCIÓ

Joaquim Bartolomé Capdevilla

Benet Serrano Ponce

Juan Pedro Pérez Castro 

David Vicioso Adrià

President

Vicepresident

Secretari

Tresorer

Vocals
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ORGANIGRAMA 2020
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CENTRE 
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DIRECTOR
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UNITAT DE SUPORT
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PROFESSIONAL

Millán Caballero
26 treballadors/es

Millán Caballero
12 treballadors/es

Raúl Punzano
26 treballadors/es

Rodrigo García
10 treballadors/es

Elena López
21 treballadors/es

Cèlia Segura
6 treballadors/es

Raúl Punzano
7 treballadors/es 64 usuaris/es 14 usuaris/es

19 treballador/es

Marta Roca

Montse Fernández
4 treballadors/es

Imma Pérez i Inma Gómez

Juan Domínguez

Steffi Sala

Raúl Punzano

Jordi García

Jordi García

Juán Domínguez
Letícia Romero
Jesús Morero

Mª José Santiago

DEPARTAMENT DE
COMUNICACIÓ I 

CAPTACIÓ DE FONS



La situació viscuda durant el darrer 
2020 ha impactat directament en l’acti-
vitat de la col·laboració de la Fundació. 

A partir del tancament del mes de març, les activitats 
de voluntariat que formaven part de les activitats 
de La Fundació, van quedar forçosament suspeses. 

Juntament amb la col·laboració interna, les ac-
cions de la col·laboració corporativa, internacio-
nal, etc. Han viscut també la mateixa situació. 

Des del mes de setembre, hem pogut incorporar a 
una de les persones col·laboradores – sempre tenint 
cura de les mesures de prevenció dictades pel pla 
de contingències - i seguim treballant activament 
per poder continuar amb la resta d’incorporacions. 

En què hem centrat els nostres esforços en aquest 
àmbit durant el 2020? 

Hem mantingut el vincle amb les nostres persones 
col·laboradores, tant com ens ha estat possible. 

Hem continuat participant de les propostes de tro-
bades i reunions virtuals que s’han dut a terme en 
el Punt de Voluntariat de l’Ajuntament del Prat. 

I hem mostrat el nostre agraïment a totes les per-
sones que formen part de la família del voluntariat, 
participant en l’acte virtual d’agraïment celebrat 
el dia 10 de desembre, donant suport a la cam-
panya en commemoració del dia Internacional de 
Voluntariat així com en la difusió de la campanya. 

El voluntariat és una de les activitats més enriqui-
dores per a  la persona, no solament per a qui la 
rep sinó que  també per a qui exerceix de col·labo-
rador. A més de molts  beneficis concrets, com pot 
ser l’aprenentatge, les relacions  que establim, la 
vivència de noves experiències, el temps que  om-
plim de sentit. Quan executem una activitat a can-
vi 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 col·laborador en tot 

moment.
• Actuar de mediador entre l’entitat i la col·labo-

ració
• Donar cohesió i estabilitat a l’equip de persones  

voluntàries.
• Facilitar vies de comunicació i participació. 
• Assignar tasques i funcions al voluntari.  
• Fer un seguiment i avaluació de la tasca del 

col·laborat i oferir suport adient. 
• Proporcionar la formació necessària. 
• Cuidar i motivar a les persones col·laboradores. 
• Organitzar i repartir tasques. 
• Propiciar la coordinació amb altres serveis. 
• Disseny de projectes i/o programes de volunta-

riat dins l’entitat. 

En aquest sentit, agrair-vos la vostra participació, di-
recta  o indirecta, com a treballadors, usuaris, famí-
lies, o  col·laboradors. Un agraïment que fem exten-
siu 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. 

COL·LABORACIÓ DE VOLUNTARIAT Principals accions de col·laboració:
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03 | ACTIVITATS

Donada la situació que vam patir el 2020, les ac-
tivitats han estat molt reduïdes. Tot i això, algu-
nes es van adaptar a un nou format: el digital.

Participació en el B - Value de Ship2B amb Banc 
Sabadell

Durant el mes de gener, vàrem presentar la proposta 
de desenvolupar la línia de negoci d’Esdeveniments 
Sostenibles. 

Al mes de febrer participem en el procés de selecció 
entre diferents projectes i passem a la següent fase. 
Durant dos dies participem activament en el disseny 
de model de Negoci que volem impulsar amb l'aju-
da i assessorament dels integrants de Ship2B i els 
mentors de Banc Sabadell. Aquesta activitat es fa a 
l'espai Co-working de Nou Barris. 

En el mes de Març mantenim diferents reunions 
amb els mentors de Banc Sabadell per realitzar la 
millora de la nostra proposta.

Amb aquest treball neix el concepte de ‘Esdeveni-
ments amb Impacte’, el qual és seleccionat per par-
ticipar en la fase final: el BootCamp que es realitzarà 
durant finals de juny i principis de juliol. 

Participació en el Mercat d'Artesans locals

Enguany, La Fundació Rubricatus ha participat en el 
Mercat d’Artesans locals. La fira, mostra i mercat va 
tenir lloc a la Plaça Pau Casals i nosaltres vàrem dis-
posar d’una parada els dissabtes 19 de desembre i el 
2 de gener de 2021 de 16 h a 21 h.

En aquesta parada es va vendre producte propi de 
caràcter nadalenc, donades les dates en què es va 
centrar. Tanmateix, va tenir molt èxit el nou produc-
te solidari a la venda: les mascaretes de la fundació.
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Participació dels usuaris del Centre Ocupacional en 
activitats educatives de l’Agenda de l’Ajuntament

Tots els usuaris del Centre Ocupacional han dut a 
terme alguna activitat educativa de l'Agenda de 
l'Ajuntament, de setembre a desembre 2020:

- El bosc a la sorra

- El Camp a taula: aprofita els aliments, rebel·lat pel 
clima

- Visita al CRAM

- Refugi climàtic Dra. Shiva

- Com podem ajudar a salvar el planeta?
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Xerrades organitzades durant el 2020

Les xerrades que s'organitzen a La Fundació Rubrica-
tus estan dirigides als familiars, professionals, usua-
ris i patrons, que formem part de la Fundació, però 
també a totes aquelles entitats que componen el 
Consell Municipal de Disminuïts del Prat de Llobre-
gat i altres entitats o persones que hi vulguin assistir. 

Durant l'any 2020 s'han organitzat 2 xerrades sub-
vencionades per l'Escola de Famílies de DINCAT i en 
format online, a causa de la situació sanitària: 

- Noves tecnologies i TEA, impartida per en Àlex Es-
colà, psicòleg infanto-juvenil especialitzat en atenció 
precoç i en TEA i Cofundador d'IDAPP MIND. La xe-
rrada va tenir lloc el dijous 12 de novembre i hi van 
assistir 12 persones. 

- Prestacions econòmiques vinculades a la discapaci-
tat, impartida per l'Elsa Salgado, treballadora social, 
llicenciada en ciències polítiques sociologia i tècnica 
en gestió de prestacions. La xerrada va tenir lloc el 
dimecres 16 de desembre, amb un total de 6 assis-
tents.
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04 | SERVEIS EMPRESARIALS

Serveis Centrals
Els Serveis Centrals de La Fundació Rubricatus estan 
formats  pels següents departaments: 

Departament d’Administració i Serveis Generals 
Té com a funcions principals l’administració general 
de l’entitat.  Entre altres funcions a realitzar engloba 
la facturació, el  control de riscos comercials i l’admi-
nistració comercial de  l’entitat.
Departament de Comptabilitat i Control de Gestió 
És l’òrgan encarregat de la comptabilitat general de 
l’entitat.  Entre altres funcions encomanades s’execu-
ten impostos, tresoreria, preparació de documenta-
ció per auditories, relació amb assessors externs...

Departament de Personal 
Consisteix en l’estructura organitzativa que s’enca-
rrega de tot el  relatiu a l’organització, gestió i ad-
ministració del personal de la  Fundació. Les seves 
funcions principals són: polítiques de contracta-
ció i política salarial, subvencions o relacions amb 
els assessors laborals i donar compliment a tota 
la normativa laboral vigent que ens és d’aplicació.

Departament de Recursos Humans 
És  l’encarregat  d’alinear  les  polítiques de recursos 
humans amb  l’estratègia  afixada per la direcció per 
tal de millorar la  productivitat i la  fidelitat de les per-
sones contractades.  

Departament de Comunicació i Captació de fons
Té la responsabilitat de realitzar la comunicació inter-
na i externa  de l’activitat de l’entitat, a través dels 
mitjans de comunicació,  les xarxes socials o en es-
deveniments del sector. També  executa tasques de 
captació de fons. 

Departament de Voluntariat 
S’encarrega de gestionar les diferents accions de vo-
luntariat que  es desenvolupen entorn de La Funda-
ció Rubricatus: accions  dirigides als treballadors i/o 
usuaris, voluntariat estable a  l’entitat, crides de vo-
luntariat per a accions externes i, accions de  volun-
tariat corporatiu d’empreses externes, entre d’altres.

Departament de Qualitat
Treballa basant-se en la norma UNE ISO9001 i mit-
jançant una política de qualitat i descripció de proces-
sos. Aquest departament abasta els serveis de Distri-
bució Urbana Sostenible i Serveis Industrials. 

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 ser-
veis diversos de suport a  l’activitat professional 
de les persones amb discapacitat que  té con-
tractades en les diferents seccions productives. 

Tesiprat Serveis utilitza una estratègia de diversifi-
cació en la  seva oferta de serveis, la formació pro-
fessional 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 148 persones, 96 d’elles 
amb  discapacitat. La il·lusió, implicació i compro-
mís professional  de tota la plantilla són la garan-
tia 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 so-
cial efectiva de les persones  amb discapacitat. 

• Mantenim el nostre compromís amb les per-
sones. Formen  part de la nostra missió. 

• Ens orientem al mercat. És una font d’opor-
tunitats per  crear i mantenir llocs de tre-
ball per a persones amb  discapacitat. 

• Advoquem per la transparència en la ges-
tió i per  l’aplicació dels excedents econò-
mics. Tots els nostres  comptes són audi-
tats anualment i els excedents  obtinguts 
es reinverteixen en la mateixa entitat

• Confiem en la diversifiació de  les nostres acti-
vitats.  Genera alternatives per als diferents per 
fils personals  dels nostres treballadors i treba-
lladores. 

El CET Tesiprat Serveis el conformen els 
següents serveis:
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Serveis de Manipulació i Condicionament
La secció de Serveis de Manipulació i Condiciona-
ment de Tesiprat Serveis, ofereix assessorament 
industrial a les empreses i la possibilitat d'externa-
litzar  una part dels processos productius que exi-
geixen una dedicació intensiva de mà d'obra. 

Actua sota les premisses d'una alta qualitat pro-
ductiva, una provada i total eficàcia en l'entrega 
de les comandes planificades, i una gran eficiència 
productiva que assegura, a més d'uns resultats sa-
tisfactoris, l'optimització de la capacitat productiva 
dels nostres clients.

El 2020 hem aconseguit realitzar l’auditoria: la re-
certificació d’un any més del Sistema de Qualitat 
ISO9001. Malgrat les dificultats, hem assolit pas-
sar-la amb nota!   

També hem continuat amb el Servei de Colònia de 
Gats durant les setmanes crítiques de confinament 
domiciliari i estat d’alarma.

El Servei de Manteniment de Contenidors, també 
considerat essencial, va continuar amb l’activitat 
tot i les circumstàncies.

 

Memòria d'Activitats  - La Fundació Rubricatus   12

L’equip d’Industrials es va reincorporar a l’activitat 
de manera progressiva a partir del mes de maig per 
continuar amb l’activitat, en un entorn protegit i se-
gur segons el pla de contingència establert per l’en-
titat. 

Els clients / col·laboradors de la secció van continuar 
mostrant la seva confiança i això ens va permetre 
que els treballadors tornessin a les seves rutines que 
tant trobaven a faltar durant el confinament domi-
ciliari.

Com a nota negativa, el projecte d’Economia Circu-
lar Headphone Second Life es va veure directament 
afectat, ja que la pandèmia ha donat de ple al sector 
del turisme i no ens va permetre consolidar, aquest 
any, aquesta col·laboració amb Citytour.

Destacar que ens hem adaptat a les necessitats d’hi-
gienització i desinfecció COVID-19 al Servei de Nete-
ja de Vehicles amb la incorporació d’un atomitzador 
on utilitzem un viricida aprovat pel Ministeri de Sa-
nitat.



Projecte d'Instal·lació d'un escenari en Horts 
Municipals

Amb l'objectiu de generar transversalitat en el terri-
tori i amb l'esperit de construcció d'una comunitat 
educativa, proposem a Sao, mitjançant el seu edu-
cador Sr. Fermín, que actualment està desenvolu-
pant cursos de formació en fusteria, la possibilitat 
de col·laborar amb l'espai d'horts urbans amb la 
instal·lació d'una pèrgola de fusta d'unes dimen-
sions de 3 x 3 metres. El material el tenim nosaltres.

Sentim important la proposta de la instal·lació 
d'aquestes estructures que s'està desenvolupant 
amb un grup de joves, que poden ser perfectament 
una demanda amb la qual es trobin el mercat labo-
ral.

Els treballs que es demandarien serien: 

• Suau poliment de les estructures de fusta. 

• Oliat de les bigues per a la seva conservació a 
l'exterior.

• Muntatge de les bigues i altres estructures.

• Realitzar forats d'encastament a terra amb for-
migó.

• Subjecció de tota l'estructura a terra amb tacs i 
caragols.

• La Instal·lació d'ombrejat amb canya superior, 
que aniria a càrrec nostre.

Serveis de Jardineria, Neteja i Manteni-
ment d’espais
Les seccions de Jardineria i Neteja i Manteniment 
d'Espais de Tesiprat Serveis es dediquen, des de fa 
més de vint anys, a la reforma i manteniment d'es-
pais urbans enjardinats i de tota mena de jardins i, a 
la neteja i manteniment de grans àrees, d'ús públic 
i o privat. Ambdós serveis es duen a terme per a or-
ganismes públics, empreses privades o particulars.

       Projecte d’instal·lació en horts municipals.

Els dos serveis tenen el ferm compromís de com-
plir totes les exigències en matèria de gestió me-
diambiental  basades en la sostenibilitat i el respec-
te per l'entorn. També compleixen amb totes les 
normatives de seguretat i prevenció necessàries 
per dur a terme tasques diàries encomenades. 

A destacar d'aquest 2020, la secció ha col·laborat 
amb els següents projectes: 

Memòria d'Activitats  - La Fundació Rubricatus   13

Aquesta proposta és per a nosaltres un primer pas 
a futures col·laboracions que poguéssim programar, 
per això  ens emplacem a fer trobades en les quals 
es detectin necessitats per ambdues bandes i tro-
bar-hi solucions de manera col·laborativa.



Creació de jocs i jardineres reciclats per horts 
urbans amb Fundació Main

La justificació del projecte es basa a afavorir el des-
envolupament individual i social dels alumnes i el 
seu benestar físic i psicològic en un espai exterior 
de contacte amb la natura. Els alumnes parteixen 
de l’acció i la pràctica per assolir els aprenentatges, 
eina directa per potenciar les competències bàsi-
ques a través de l’educació ambiental. S’afavoreix la 
convivència, la cohesió de grup, el treball en equip, 
la cooperació i el diàleg, així com l’esperit crític i el 
raonament hipotètic-deductiu. 

L'objectiu general és produir aliments segurs, de 
qualitat i respectuosos amb el medi ambient, po-
tenciar el treball comunitari, el diàleg, la cooperació 
i la responsabilitat, afavorir la convivència i l’inter-
canvi de coneixements entre generacions diferents, 
construir un entorn social i un estil de vida més sa-
ludables, crear petits entorns agrícoles i millorar les 
competències bàsiques lingüístiques, matemàtiques 
i científiques.

Aproximadament un dia a la setmana anirem als 
Horts Urbans del Prat de Llobregat. 

Els materials que farem servir són 4 m2 de Butilo, 
palets o fustes, llistons de 3,5 cm x 3,5 cm, puntes 
de 5 cm, 5 L de vernís, cordes de cànem, pneumàtics 
reciclats, spray o pintura exterior i cargolaria varia-
da. 

Tesiprat Serveis de Distribució Urbana Sostenible 
presta serveis de repartiment postal i paqueteria 
d'última generació a empreses, organismes públics 
i particulars. A més, compta amb una sòlida implan-
tació al Prat de Llobregat i a la comarca del Baix Llo-
bregat. 

Els Serveis de Distribució Urbana Sostenible de Te-
siprat Serveis compten amb un equip humà profes-
sional, format i estable amb maquinària d'última ge-
neració, serveis de transport i logística propis i amb 
un profund coneixement de la zona d'actuació. Tot 
això permet garantir uns resultats totalment satis-
factoris en qualsevol dels serveis oferts.

Destacar, que aquest ha estat l'únic servei de dis-
tribució que no s'ha aturat durant el confinament, 
pels Àpats a Domicili per la Gent Gran. 

Agrair l'esforç de tots i totes. 

Aquest 2020 va començar amb les següents nove-
tats:

• Adquisició de nou vehicle elèctric per la distribu-
ció d’Àpats per la Gent Gran.

• Implantació de Circular FoodService en el servei 
d’Àpats per la Gent Gran, implantant recipients 
de portar el menjar de més d’un ús. 

• Ampliació de contracte del servei d’Àpats per la 
Gent Gran durant un any.

.

Serveis de Distribució Urbana Sostenible
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El 13 de març de 2020, iniciem un procés de paralit-
zació de gairebé tots el serveis de la nostra entitat. 

Es proclama el 14 de març l'Estat d’Alerta per contagi 
d’un nou virus del qual no tenim més coneixement 
que el seu alt contagi i l’alt nivell de mortalitat en-
tre les persones grans i amb afeccions de salut, en-
tre elles les persones amb discapacitat intel·lectual.

El Servei de distribució d’Àpats a la Gent Gran es 
considera un servei essencial.  



Es crea un grup de treballadors voluntaris que com-
pleixin les següents característiques: persones de 
la localitat i sense problemes de salut. La resta de 
l’equip serà confinat fins a la nova ordre.

Implantem l’ús de mascaretes, guants i gel hidroal-
cohòlic per executar les tasques de distribució. Es 
crea el primer protocol de prevenció del virus i una 
zona de comandament on es gestiona:

• Equips de distribució al carrer
• Noves altes diàries
• Gestió d’incidències del servei
• Adaptació del servei a les noves necessitats
• Neteja i control dels espais comuns.
• Implantació de protocol de control d’accessos a 

l'edifici, prevenció i aforament d'espais comuns.
• Suport als equips que estaven teletreballant, 

mantenint els equips encesos en cas de fallida 
elèctrica o de connexió wifi.

A partir de l’abril, comencem a alternar els Serveis 
de Distribució de Comunicacions i Àpats, restablint 
la normalitat horària amb una entrada a l'edifici con-
trolada.
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Es creen torns de treball setmanals per seguretat, 
perquè si un grup de treball es contagia, comptem 
amb un segon grup en sustitució.

A partir de la segona quinzena de maig, incorporem 
a tot l’equip de treball i deixem de fer torns. Implan-
tem les mesures necessàries per garantir la segure-
tat dels treballadors.

La inèdita situació ens dóna noves oportunitats la-
borals: La distribució que realitzem per les botigues 
locals del kit de prevenció, cartells informatius de la 
nova normativa sanitària -entre altres serveis- totes 
aquestes accions entren dins pel pla de gestió CO-
VID-19 de #ELPRATENSCUIDA.

Estabilització de noves altes d’àpats: mantenim 125 
usuaris i comencem a suprimir els serveis de sopars 
per instaurar la normalitat. 

Vivències treballadors

“Rubricatus ha tingut un paper súper important du-
rant aquest període.”

“La meva mare diu que hem estat molt valents, però 
jo li contesto que no... simplement hem fet la nostra 
feina i hem ajudat als avis"

"Me'n recordo molt d'en Sr. Salvador, es va morir per 
la COVID-19, que sempre ens deia "moltes gràcies 
pel que feu, cuideu-vos molt.""

"Hem après a protegir-nos per protegir els altres."

.



Serveis de Neteja
La secció de Neteja de La Fundació Rubricatus té 
com a prioritat el Manteniment i Neteja de les Ins-
tal·lacions de l’entitat. 

L’any 2020 ha estat un any complicat per la pan-
dèmia i ens ha obligat a fer canvis. Molts serveis 
de la fundació es van tancar durant mesos, però 
els serveis essencials van continuant treballant. 

En aquest context, vam haver d’externalitzar una 
part del Servei de Neteja. 

A 31 de desembre la secció està formada per 2 per-
sones.
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“Em vaig presentar voluntari perquè els avis no es 
quedessin sense menjar, no tenia por, però si res-
pecte pel virus ...”

“Tenia por d’encomanar a la meva família”

“Els primers dies em parava la policia i em pregunta-
va que on anava. Dies posteriors em deien: "que no 
li falti el menjar als avis"

“Amb els torns de treball la meva família estava més 
tranquil·la perquè tenien por de contagi”

“No podíem tocar-nos ni abraçar-nos, després de 
tant de temps sense veure tots els companys.”

Agraïments

A tots aquells que han aportat el millor de sí en els 
moments més difícils sense demanar res a canvi, i a 
Boney M, que ens dibuixava un somriure i ens do-
nava ritme a l'hora de fer el repartiment del menjar.

#LosIrreductiblesdeRubricatus



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

El servei de Càtering de Tesiprat Serveis també ofe-
reix una gran varietat de propostes per a esdeveni-
ments. 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 es-
deveniment, oferint un servei professional, elegant, 
original i que mai descuidi la qualitat dels seus pro-
ductes. 

Sense finalitzar el primer trimestre ens trobem, d’un 
dia per l’altre, una aturada d’activitat de la nit al dia 
per una pandèmia mundial. Els serveis es veuen 
afectats, ja que el país passa a confinar-se totalment.

La línia d'àpats socials requereix un increment d'ac-
tivitat. A causa del confinament, la gent gran neces-
sita més que mai l'àpat a domicili. Tripliquem el ser-
vei. 

Serveis de Càtering

Per evitar contagis es decideix fer grups bom-
bolla i posar en marxa tots els protocols CO-
VID-19: guants, màscares, gel hidroalcohòlic, 
distància entre l’equip i no estar més de 15 mi-
nuts en una distància inferior als dos metres. 

Cal destacar la implicació i l’entusiasme 
amb què l’equip ha seguit treballant sota 
aquesta pressió que ens ha afectat a tots.

Aquesta aturada ens ha fet reflexionar, crear i inno-
var per a futurs projectes en marxa davant del 2021.
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Serveis de Restauració
Els Serveis de Restauració de Tesiprat Serveis ac-
tualment 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 al mes de setembre de 2015, va su-
posar un pas endavant pel CET Tesiprat Serveis, ja 
que és un salt qualitatiu pel Servei de Restauració. 

El 2020 per nosaltres ha estat un any que mar-
carà la diferència al llarg de la història de les nos-
tres vides. Evidentment la memòria d'aquest 
any serà única. 

A principi d'any mai ningú podria sospitar que el 
2020 viuríem una pandèmia.

Els primers mesos fins al març treballem al Sagnier 
de forma activa. Teníem nous projectes i idees que 
començaven a encaminar-se.

Davant la comunicació de tancament a mitjans de 
març vam ser molt positius i sempre hem pensat 
que en poc temps tot tornaria a la normalitat.

Les setmanes i els mesos ens van fer veure la reali-
tat.

Entre els companys vam anar parlant per veure com 
eren de diferents les nostres realitats, una nova for-
ma de visualitzar el treball i què podíem fer per se-
guir en contacte. 

Han estat mesos difícils i d'aprenentatge. 

Al setembre vam tornar amb il·lusió i esperança, 
però només vam treballar fins a mitjans d'octubre. 
La situació va anar empitjorant i les dades eren fa-
tals. Fins desembre no vam restablir una mica l'ho-
rari d'obertura.

Tanquem l'etapa de l'any 2020 pensant que tota 
aquesta experiència ens servirà per afrontar els 
possibles escenaris que podem viure a partir d'ara.

Sense perdre mai la il·lusió.
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Esdeveniments Sostenibles
Un esdeveniment sostenible és aquell que està dis-
senyat, organitzat i que es duu a terme de manera 
que es minimitzen els potencials impactes mediam-
bientals negatius i que deixa un llegat beneficiós per 
a la comunitat i totes les persones del seu entorn. 

La secció d'Esdeveniments Sostenibles és, per tant, 
un servei que ofereix les eines necessàries perquè 
un acte tingui un impacte positiu amb l'entorn on 
es desenvolupa donant-li un valor afegit. L'equip 
d'Esdeveniments Sostenibles col·labora en el dis-
seny i organització d'un esdeveniment per tal que 
aquest esdevingui sostenible i responsable en tots 
els vessants, dedicant especial èmfasi en l'impacte 
mediambiental d'aquest i en la contractació de 
personal amb discapacitat intel·lectual.

La secció ofereix els següents serveis:

• Assessorament en l’organització d’esdeveniments

• Manipulació de welcome packs i material pro-
mocional, amb el suport dels Serveis de Mani-
pulació i Condicionamentde Tesiprat Serveis

• Contractació de personal de sala i de suport

• Serveis de càtering, a través de Càtering ÉsBo

• Venda i lloguer d’ecolanyards sostenibles by Ru-
bricatus, elaborats a partir dels auriculars reci-
clats dels busos turístics de la ciutat de Barcelona. 

El mes de Febrer vàrem participar en un esdeveni-
ment al Museu de Ferrocarril Català a Vilanova i la 
Geltrú duent a terme tasques de transformació d'es-
pais. 

Tanmateix, tanquem col·laboracions amb la Taula 
del 3r sector i la Coordinadora de Fundacions per 
col·laborar amb ells en la realització dels esdeveni-
ments corporatius per al 2020. 

La situació sanitària Covid-19 fa que es modifiquin 
els objectius previstos per aquesta nova línia de 
negoci… 

L'equip d'esdeveniments va participar activament 
en la campanya ‘Vacuna't contra la Grip #AlPratEns-
Cuidem’, fent el muntatge i desmuntatge de la carpa 
de vacunació col·locada al Prat de Llobregat al mes 
d’octubre. 

Durant el mes de Novembre i Desembre es va rea-
litzar la formació de ‘Imatge Personal per Hostes i 
Hostesses’ per 13 persones.
La principal activitat executada el 2020 ha es-
tat la nostra participació en el programa B-Va-
lue de Ship2b impulsat per Banc Sabadell.

L’equip es va presentar al mes de gener amb la pro-
posta de desenvolupar la línia de negoci d’Esdeveni-
ments sostenibles. Al mes de febrer participem en el 
procés de selecció entre molts projectes i la nostra 
innovadora idea passa a la següent fase. Durant dos 
dies participem activament en el disseny de model 
de Negoci que volem impulsar amb l'ajuda i asses-
sorament dels integrants de Ship2B i els mentors 
de Banc Sabadell, aquesta activitat es fa a l'espai 
Co-working de Nou Barris. En el mes de Març man-
tenim diferents reunions amb els mentors de Banc 
Sabadell per realitzar la millora de la nostra propos-
ta.

Amb aquest treball neix el concepte de ‘Esdeveni-
ments amb Impacte’, el qual és seleccionat per par-
ticipar en la fase final: el BootCamp que es realitzarà 
durant finals de juny i principis de juliol. 
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Seguretat i Salut Laboral 
La Fundació Rubricatus, preocupada per la segure-
tat i la salut de tots els seus treballadors; ha realitzat 
diferents accions encaminades a una actuació eficaç 
en aquest àmbit. 

Durant l’any 2020 hem disposat dels serveis 
d'ICESE Prevenció S.A. (Grupo Preving), com a 
Servei de Prevenció Aliè per a les quatre disci-
plines: seguretat laboral, higiene industrial, er-
gonomia i psicosociologia i vigilància de la salut. 

Les actuacions executades durant l’any 2020 han 
estat condicionades per l’aparició del Coronavirus 
SARS-CoV-2. El pla de treball inicial l’hem hagut de 
modificar i adaptar a la situació provocada per la CO-
VID-19. Les accions més destacades es resumeixen 
en els següents punts:

• Revisió de l’avaluació de riscos laborals del cen-
tre de treball Sagnier.

• Revisió de l’avaluació de riscos laborals de les ac-
tivitats ubicades al centre de treball del carrer 
Girona.

• S’han realitzat cinc accions formatives presen-
cials i dues telemàticament. A causa de les cir-
cumstàncies s’ha fet servir la plataforma del 
servei de prevenció per realitzar formacions on 
line. S’han realitzat cinc accions formatives en 
aquesta modalitat. 

• S’han produït un total de tres accidents que han 
comportat la baixa de la persona.

• Pel que fa a Vigilància de la Salut, s’han realitzat 
cent tretze reconeixements mèdics. 

• El Comitè de Seguretat i Salut laboral s’ha reunit 
en quatre ocasions, en una d’elles es va forma-
litzar la constitució de la comissió de seguiment 
dels plans de contingència per fer front a la CO-
VID-19. Aquesta comissió s’ha reunit en dues 
ocasions més.

• Redacció i implantació dels plans de contingèn-
cia en els tres centres de treball, per fer front a 
la COVID-19.

• També s’han dut a terme altres actuacions d'ín-
dole diversa (coordinació d’activitats amb altres 
empreses, revisió d'equips de protecció contra 
incendis, manteniment DEA...).

Unitat de Suport a l'Activitat Professio-
nal
La USAP és un servei especialitzat destinat a l’aten-
ció 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 desenvolupa-
ment de les funcions i comeses que tenen assigna-
des, permeten ajudar a superar les barreres, obsta-
cles 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, contracta-
des en un Centre Especial de Treball. Forma part de 
l’estructura organitzativa del CET Tesiprat Serveis.
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Objectius 

• Avaluar de la manera més fiable possible el fun-
cionament de cada treballador del CET, usuari de la 
USAP. 

• Ser un referent per a les famílies.

• Establir la USAP com un punt de referència en l’àm-
bit del treball amb les persones amb discapacitat. 

• Considerar el CET com un lloc de recerca perma-
nent, que permeti millorar les tècniques d’inter-
venció.

Població Atesa 

La prioritat del CET Tesiprat Serveis és oferir trebal 
a les persones amb discapacitat que es trobin en al-
gun dels supòsits que es descriuen a continuació: 

• Persones amb paràlisi cerebral, persones amb 
malaltia mental o persones amb discapacitat in-
tel·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%.

Amb data 31 de desembre hi ha 79 persones con-
tractades al CET Tesiprat que són usuàries de la 
USAP. 

Actualment estan distribuïdes en les diferents sec-
cions, de la següent manera: 

•Serveis de Manipulació i Condicionament - 22 perso-
nes 
•Serveis de Reparació de Contenidors - 7 persones 
•Serveis de Jardineria - 17 persones
•Serveis de Neteja de Parcs - 9 persones 
•Serveis de Distribució Urbana Sostenible - 10 persones 
•Serveis de Càtering - 8 persones 
•Serveis d’Hostaleria - 3 persones 
•Serveis d’Administració - 2 persones
•Serveis de Neteja - 1 persona

Les dades que a continuació es presenten, fan re-
ferència a les persones amb contracte vigent a 31 de 
desembre de 2019, usuàries de la USAP. 

En aquest apartat es deixa constància d’algunes ca-
racterístiques que defineixen la realitat demogràfica, 
social i personal dels treballadors del CET Tesiprat. 

l TIPOLOGIA DE DISCAPACITAT

DISTRIBUCIÓ PER SEXE
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PERCENTATGE DE DISCAPACITAT



Des de la USAP del CET TESIPRAT hem realitzat el 
seguiment a distància, per mitjans telemàtics, entre 
els mesos de març i juliol, en concret des del dilluns 
16 de març fins al divendres 31 de juliol. 

Durant els mesos en què s'ha produït el confina-
ment, i durant les diferents fases de “desescalada”, 
s'han realitzat un total de 1286 seguiments, desta-
cant el nombre d’accions del mes d'abril, ja que va 
ser quan van coincidir el nombre més gran de treba-
lladors confinats.

Els seguiments han tingut d’interlocutors tant les 
persones treballadores com les seves famílies. Quan 
ha estat necessari, també s'ha contactat amb serveis 
externs, així com amb els referents tutelars dels tre-
balladors amb valoració USAP del CET TESIPRAT que 
tenen algun tipus d'incapacitació.
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DISTRIBUCIÓ PER EDAT

DISTRIBUCIÓ DE TREBALLADORS PER SECCIONS 
LABORALS
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05 | SERVEIS A lES PERSONES

Els Serveis del Centre Ocupacional que pertanyen a 
La Fundació Rubricatus tenen com a finalitat que 
les persones ateses puguin assolir la seva màxima 
integració social mitjançant activitats ocupacionals, 
prelaborals d'ajustament personal i social. Actual-
ment el centre ocupacional està format pel Servei 
de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei Ocupacio-
nal d'Inserció (SOI). 

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) té com a ob-
jectiu facilitar, a través d'una atenció diürna de tipus 
rehabilitador integral, la màxima integració social 
mitjançant un Programa de Suports Individualitzat 
(PSI), dins les possibilitats de cada usuari. En aquest  
servei el 2020 s'han atès un total de 64 usuaris. 

Activitats desenvolupades:

• D'ajustament personal i social: fotografia, infor-
màtica, reminiscència, educació física, estimula-
ció cognitiva, piscina, karaoke, fisioteràpia gru-
pal (i individual). 

• D'ocupació terapèutica: treballs de manipula-
cions, costura, treballs d'artesania variats, cuina, 
hort, espigolades. 

El Centre Ocupacional Servei de Teràpia D'Inserció (SOI)
El Servei de Teràpia Ocupacional d'Inserció (SOI) 
es configura com a l'establiment d'estada temporal 
que ha de potenciar i conservar les capacitats labo-
rals 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 2020 al SOI s'hi han atès en 
total 15 usuaris. 

Activitats desenvolupades:

• D'ajustament personal i social: Cine-fòrum, in-
formàtica, manteniment d’habilitats acadèmi-
ques funcionals, autogestors.

• Prelaborals: jardineria, hort, cuina, costura i tre-
balls de manipulacions.
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Principals activitats i intervencions que s'han fet al 
Centre Ocupacional durant el 2020. 
Un any marcat per la Covid-19.

Al mes de març 2020 es va decretar el confinament 
de tota la població com a mesura de contenció de la 
propagació del Coronavirus (Covid-19). Des del 16 
de març i fins al 19 de juny, ambdós inclosos, els Ser-
veis de Centre Ocupacional van haver de romandre 
tancats per Ordre Ministerial. 

Durant aquells mesos d’atenció no presencial, no 
planificada, ens vam haver d’adaptar personalment i 
tecnològicament al teletreball. Els professionals del 
Centre Ocupacional vam realitzar seguiment telefò-
nic, videotrucades i coordinació amb les famílies i 
persones usuàries. També vam habilitar un número 
de telèfon mòbil del CO per tal d'oferir suport i aten-
dre necessitats de les famílies.

Així mateix, es van realitzar acompanyaments a sor-
tides terapèutiques a 2 persones usuàries de l’STO, 
per situació d’especial dificultat. A través de Xarxes 
Socials es van promoure la realització d’activitats per 
part dels usuaris: cuina, exercici físic, treballs ma-
nuals, experiments de ciència, etc. Així com la difu-
sió de Xerrades i Formacions adreçades a les famílies 
i/o professionals. 

D'aquesta manera es van portar a terme coordina-
cions amb diversos recursos externs (serveis de sa-
lut, serveis socials, serveis de Respir, Serveis Territo-
rials...).

Amb la finalitat de garantir la continuïtat en la pres-
tació dels Serveis de Centre Ocupacional en la fase 
de represa de l’activitat presencial, procurant vetllar 
per la salut de les persones usuàries i treballadors 
del Centre, ens hem vist en l’obligació de realitzar els 
següents canvis:

• Modificar espais ocupacionals per garantir la 
distància de seguretat entre persones, i establir 
grups estables de convivència o grups bombolla. 

• El “lema” que ens hem hagut d’aprendre tots 
durant aquest període de 2020 i segurament, 
gran part del 2021, ha estat:  Distància – Higiene 
de mans – Mascareta.

• També es va haver de modificar la planificació 
d’activitats que es duia a terme, procurant dur 
a terme activitats a l’aire lliure, sempre que les 
condicions meteorològiques ho permetien. 

Es van suspendre fonamentalment aquelles activi-
tats que impliquen la interacció entre els diferents 
grups bombolla i, la interacció social massiva, fora 
del context del Centre Ocupacional i del mateix grup 
bombolla.

Tanmateix, una vegada represa l’activitat al juny, sí 
que es van poder realitzar una part de les activitats 
educatives planificades dins el catàleg que ofereix 
l’ajuntament del Prat del Llobregat. En total s’han 
pogut dur a terme onze activitats i tallers, a l’espai 
habitual del grup de convivència al mateix Centre o, 
en el cas de no poder garantir les mesures de segu-
retat, a l’espai públic del municipi.
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Les activitats que s’han hagut de deixar en suspès 
temporalment al STO El Corriol:

• Viatge d’estiu / colònies.

• Tallers educatius a les escoles: lectura conte (1r i 
2n primària / treballs manuals (3r i 4t primària / 
costura (5è i 6è primària).

• Piscina, al Complex Esportiu Municipal Sagnier, 
del Prat de Llobregat.

• Educació Física a Complexos Esportius Munici-
pals.

• Sortides: lúdiques, culturals, fàbriques, entorns 
naturals.

• Tallers per centre d’interès, escollits per les ma-
teixes persones, amb una durada temporal i en 
els quals es barrejaven persones de diferents 
grups de l’STO: 

Pel que fa al SOI Sant Isidre, s’ha suspès, temporal-
ment, i fins a la normalització de la situació:

• Servei de Coffee-Corner

• Visites a i d’altres entitats: serveis SOI i CET

• Projecte suport tasques administratives a la Re-
cepció de la Fundació Rubricatus.

• Pràctiques d’alguns usuaris del SOI en diferents 
Seccions del CET Tesiprat: Bar Sagnier i Distribu-
ció Urbana Sostenible (DUS).

Just a l’abril 2020 estava prevista la concessió de 
l’Ajuntament del Prat per a la gestió, per part de la 
Secció d’Hostaleria de la Fundació Rubricatus, d’un 
petit bar-cafeteria al Centre Cívic Ribera Baixa, del 
Prat de Llobregat. La idea era fer partícips, tant a 
persones de l’STO com del SOI, d’aquest espai de re-
lació comunitària: realització de tallers “in situ”, su-
port a les tasques de cambrer, etc. Aquest projecte 
està actualment aturat.  

Donat l’avançada edat de les persones voluntàries 
que col·laboren al CO, i amb la finalitat de preservar 
la seva salut,  ha quedat també, temporalment sus-
pesa la seva participació.
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• Cuina

•  Expressió corporal

•  Expressió artística

•  Estimulació dels sentits

•  Fotografia

•  Costura

• Ioga
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06 | PLA D'ACTUACIÓ 2021

El Pla d'Actuació previst per l'any 2021 per als dife-
rents 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. 

Estem vivint una situació excepcional tant en termes 
sanitaris, com socials i econòmics. Es tracta d’un es-
cenari de gran incertesa que ha provocat i provocarà 
un gran impacte entre les persones amb discapaci-
tat, les seves famílies i les entitats que les atenem.

Tenint en compte aquesta situació d’incertesa i 
d’adaptació permanent el Pla d’Actuació previst per 
l’any 2021 per als diferents centres i/o serveis de La 
Fundació Rubricatus, té com a finalitat principal la 
millora de la qualitat de vida de les persones tre-
balladores i de les persones ateses a l’entitat, mit-
jançant les actuacions de suport i acompanyament 
adients per aquesta finalitat.

Les principals directrius del Pla d’Actuació 2021, 
emmarcades dintre del Pla Estratègic 2020-2022, 
serien les següents:

1. Models de Direcció i Gestió
Treballarem en una transformació organitzativa cap 
a l’autogestió dels equips i una major participació de 
tota l’organització. Actualitzarem les TIC i fomenta-
rem l’ús intensiu de la tecnologia amb una automa-
tització dels processos i oficina sense papers. Posa-
rem en marxa l’ISO 14001 per impulsar la reducció 
de residus, foment del reciclatge i estalvi energètic.

2. Talent i Cultura
Capacitarem a l’equip en aspectes d’autogestió i ma-
jor participació en la presa de decisions. Continua-
rem impulsant projectes i adquirint coneixements 
relacionats amb l’Economia Circular.  Treballarem 
per posar en marxa la gestió per competències a 
tots els nivells de l’entitat. Impulsarem la inserció la-
boral a l’empresa ordinària i la formació dual adap-
tada de les persones treballadores amb discapacitat. 
Crearem un comitè d’ètica per definir un codi ètic 
propi de l’entitat.

3. Acompanyament de l’envelliment / Habitatge
Durant el 2019 es va definir un Pla estratègic d’im-
puls de modalitats residencials inclusives per a 
persones amb discapacitat intel·lectual al Prat de 
Llobregat. Aquest pla es continuarà desenvolupant 
durant el 2021, i entre altres objectius perseguirà, 
amb la col·laboració de Cooufar, que les necessitats 
d’habitatge de les persones amb discapacitat inte-
l·lectual es tinguin en compte dintre del nou Pla Lo-
cal de l’Habitatge del Prat de Llobregat.

Treballar amb les administracions competents per 
afrontar l’envelliment i el deteriorament prematur 
de les persones treballadores amb discapacitat in-
tel·lectual mitjançant un increment de recursos per 
impulsar nous programes i serveis. 

4. Comunicació i transparència
Es treballarà per impulsar un pla de comunicació 
interna, intensificar l’ús de les xarxes socials i el po-
sicionament digital, millorar la web corporativa. Es 
fomentarà la transparència i l’accessibilitat cognitiva 
a través de l’ús de lectura fàcil i llenguatge inclusiu 
en les comunicacions.

5. Sostenibilitat econòmica-financera
Durant el 2020 hem hagut d’afrontar els sobre costos 
vinculats a la gestió i control del coronavirus. Hem 
hagut de fer un gran sobreesforç humà I econòmic 
amb l’objectiu d’adaptar-nos a la duríssima realitat 
que estem patint. Es tracta d’un increment de costos 
relacionats amb l’adquisició de material de protec-
ció, amb el reforç de plantilles i les baixes laborals, 
amb l’adaptació d’espais i amb la intensificació de 
mesures addicionals d’higiene i desinfecció.
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Per intentar fer front a aquests sobrecostos i per ga-
rantir els llocs de feina per a persones amb especials 
dificultats, durant el 2021 s’impulsaran noves activi-
tats de negoci per contrarestar la caiguda d’activitat 
de seccions com el càtering i la restauració:

• Servei d’elaboració i distribució d’àpats privats a 
domicili per a la gent gran del Prat.

• Servei de càtering free-covid.

• Menús diaris per a empreses i institucions.

• Gestió de menjadors escolars.

• Comercialització de producte propi tèxtil a tra-
vés de l'upcycling.

• Servei d’ecovending per equipaments.

• Servei innovador per l’organització i desenvolu-
pament d’esdeveniments basat en aspectes so-
cials i sostenibles a través de la secció Esdeve-
niments amb impacte by Rubricatus, definida 
a partir de la participació durant el 2020 en la 
4a edició del B-Value, programa que impulsa la 
transformació del sector social a través de la in-
novació.

Destacar que amb el Pla d’Acció 2021 perseguirem 
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenibles (ODS) 2030 creats per les Nacions Uni-
des. En concret impactarem en:        

Finalment ressaltar que durant el 2021 fomentarem 
els 10 punts claus elaborats per Dincat que s’han 
d’atendre per a garantir la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat intel·lectual. 
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Desplegar el sistema d’educació 
inclusiu per millorar l’accés, parti-
cipació i assoliment de competèn-
cies de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials i incrementar 
l’actual finançament dels concerts.

Incorporar la perspectiva de la 
discapacitat en l’atenció sani-
tària, reforçar la coordinació entre 
l’atenció primària i els serveis resi-
dencials i garantir l’accés al sistema 
de salut en igualtat de condicions 
per a les persones amb discapacitat. 

Garantir l’accés a una informació 
clara, de fàcil comprensió i accessi-
ble per a tota la ciutadania, ja que 
entendre la informació és un dret.

Actualitzar les tarifes i subvencions i 
posar en marxa un pla d’inversions, 
amb l’objectiu d’enfortir i consolidar 
el sector, per garantir un sistema que 
vetlli per la qualitat dels serveis i la se-
guretat de persones i professionals.

Revisar l’actual sistema de copaga-
ment per evitar situacions d’empo-
briment i per fer-lo compatible amb el 
desenvolupament dels projectes de 
vida de les persones amb discapacitat.

Impulsar una llei del Tercer Sec-
tor que reconegui el paper clau 
de les entitats en la provisió dels 
serveis socials i reguli de manera 
adequada l’acció concertada fent 
possible un model de col·laboració 
publicoprivada basat en l’excel·lèn-
cia en l’atenció a les persones.

Adaptar el model d’atenció a la Con-
venció de Drets de les Persones amb 
Discapacitat de les Nacions Unides, 
garantint que puguin viure de for-
ma independent, participant ple-
nament en tots els aspectes de la 
seva vida i prenent les seves pròpies 
decisions amb els suports adequats. 

Posar en marxa un pla de xoc amb 
mesures extraordinàries per fer 
front als sobre costos assumits per 
les entitats durant la pandèmia, 
protegir els llocs de feina de les 
persones amb discapacitat i que 
contempli un permís retribuït pels 
familiars que hagin de tenir cura 
d’una persona amb discapacitat. 

Acabar amb les llistes d’espera 
per accedir a serveis residencials 
i d’atenció diürna, concertant no-
ves places i finançant nous ser-
veis d’habitatge que responguin a 
les necessitats de les persones.

Incrementar els recursos dels Cen-
tres Especials de Treball per garantir 
els llocs de feina per a les persones 
amb especials dificultats i promou-
re un model de treball inclusiu que 
garanteixi la igualtat d’oportunitats.



PROJECTES 2021
CENTRE OCUPACIONAL
Els projectes previstos per a aquest any 2021:

• Valoració de la satisfacció de les persones 
usuàries del Centre Ocupacional i les seves fa-
mílies. A través de qüestionaris i entrevistes amb 
usuaris i famílies, durant el primer semestre de 
l’any tindrem les conclusions de la valoració que 
fan les persones sobre els serveis i suports que 
oferim als serveis de Centre Ocupacional (STO i 
SOI). Aquest any, fem menció també sobre les 
intervencions i atenció telemàtica realitzada du-
rant els mesos de confinament. La darrera valo-
ració es va realitzar l’any 2017.

• Estimulació cognitiva a través de les noves 
tecnologies. La Fundació Rubricatus aquest 
any 2021 ha de realitzar el desplegament d’un 
projecte per al desenvolupament d’activitats 
d’estimulació cognitiva utilitzant les noves tec-
nologies. Mitjançant diferents tipus d’estimula-
ció cognitiva individual i grupal i a través de la 
projecció i l’ús de tablets, pissarra digital i ordi-
nadors es pretenen desenvolupar activitats dis-
senyades seguint els models teòrics i principis 
provinents de la neuropsicologia cognitiva amb 
l’objectiu de treballar i/o potenciar els processos 
cognitius bàsics: atenció, funcions executives, 
llenguatge, memòria, percepció, lectoescriptura 
i visoconstrucció.

• Millora de la mobilitat i entorn accessible. 
Aquest darrer any s’ha caracteritzat per la re-
petició de forma intermitent de situacions d’aï-
llament i restricció. A més, aquestes situacions 
s’han fet inevitablement extensives al voltant del 
Centre Ocupacional, amb la creació de diferents 
sectors i grups de convivència on la interacció i 
el contacte social s’ha vist encara més restrin-
git. Aquest 2021 tenim la voluntat de capgirar 
aquesta situació i connectar de nou als usuaris 
i usuàries de la Fundació amb l’entorn comuni-
tari, cultural i social. L’adquisició d’una nova fur-
goneta adaptada a 9 places permetrà ampliar 
les oportunitats en aquesta direcció, tornant a 
teixir en situació de seguretat aquella xarxa que 
ha quedat tan malmesa i evitant així els riscos 
actuals de l’ús del transport públic.

• Consolidació Grups de treball en Xarxa.                                    
Aquest any i en col·laboració amb la unitat de 
tècniques augmentatives de la comunicació 
UTAC Sírius, impulsem el coneixement i l’actua-
lització dels recursos i formació dels professio-
nals i usuaris del Centre Ocupacional amb rela-
ció als sistemes augmentatius i alternatius de la 
comunicació. També, en col·laboració amb DIN-
CAT, aquest 2021 els professionals del Centre 
Ocupacional tenim representació en el Grup de 
treball en Sexo afectivitat i previsiblement en el 
grup de treball d’Exclusió Social.

• Visites serveis d’estades Temporals RESPIR. 
Amb l’objectiu de donar a conèixer els diferents 
recursos de tipus residencial aquest any conti-
nuarem amb les visites acompanyades per pro-
fessionals del Centre Ocupacional.  Enguany i si 
la situació ho permet, el servei que visitaran els 
usuaris serà el servei d’estades Temporals RES-
PIR. Anar-hi amb els companys del Centre Ocu-
pacional i els monitors de referència facilita als 
usuaris i a la mateixa família de trencar amb els 
prejudicis i la barrera psicològica respecte a la 
realitat d’aquest servei.
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07 | PRINCIPALS INDICADORS DEL 2020

PARITAT A LA FUNDACIÓ RUBRICATUS

COMPOSICIÓ GENERAL CÀRRECS DIRECTIUSCOMPOSICIÓ DEL PATRONAT

TIPUS DE CONTRACTACIÓ
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EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS (2013-2020)

VENDES PER SECCIONS



79Professional (USAP)
treballadors/es atesos/es per la Unitat de Suport a l'Activitat

7.621.195

10 Persones
voluntàries 35accions formatives

1€

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

Dones 

Homes 

2,42

3,93

Total

Per cada de finançament públic generem

158
famílies
ateses

64 usuaris STO 15 usuaris SOI

4,40€

3,93

14.124€ 

Valor Social Integral 

d'inversió
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Rati entre el sou més alt i el més baix

Dones 

Homes 

2,42

3,93

Total

158
famílies
ateses
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08 | TANCAMENT 2020
Ingressos per prestacions de serveis

Subvencions oficials a les activitats

Subvencions oficials traspassades rta.exercici

Altres ingressos per a activitats

Donacions i subvencions privades

Ingressos excepcionals 

TOTAL INGRESSOS

1.568.790,00 €

1.698.078,30 €

261.588,36 € 

33.496,17 €

13.320,00 €

312,33 €

 3.575.585,16 €

 Sous i salaris

Seguretat social a càrrec de l'entitat

Altres despeses socials

Compres i variació d'existències de matèries

Subministraments

Serveis de professionals independents

Altres serveis

Reparacions i conservació 

Despeses del centre ocupacional

Primes d'assegurances

Altres atributs

Arrendaments i cànons

Transports 

Publicitat i relacions públiques

Amortització de la immobilitat intangible

Amortització de la immobilitat material

Pèrdues de deteriorament de crèdits per activitat

Deteriorament i resultat per alienacions de la immobilitat

Serveis bancaris i similars

Interessos finançament 

Despeses excepcionals

TOTAL DESPESES

-2.723.618,04 €

-249.168,39 €

  -14.124,29 €

-281.442,61 €

- 63.935,41 €

-66.270,39 €

-36.725,40 €

-26.397,12 €

-11.111,22 €

-12.037,15 €

-4.485,69 €

-16.582,50 €

-169,68 €

-1.873,40 €

-123.559,70 €

  -63.582,93 €

10.576,43 €

165,29 €

-6.832,61 €

-785,62  €

-342,79  €

-3.692.303,22 €
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C. Girona, 10-12
(08820) El Prat de Llobregat
Telèfon: 93 478 46 29
lafundació@rubricatus.org
www.rubricatus.org

@lafundaciorubricatus

La Fundació Rubricatus

@FRubricatus

@lafundaciorubricatus


