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Grup Fundació Ramon Noguera
SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
Un any més, fem balanç del camí fet al costat de les persones i, en especial, les persones amb discapacitat
intel·lectual. El nostre compromís amb la voluntat fundacional i amb la missió de la Fundació Ramon Noguera
ens motiva a estar molt propers a la societat gironina.
Estem convençuts que, amb el suport del nostre entorn més immediat, serem capaços d’assolir l’objectiu d’incloure
plenament a la comunitat les persones que atenem i, en aquest sentit, el nostre projecte “amics de la Fundació”,
que està format per persones i empreses que es vinculen al nostre projecte social, és fonamental.
El 2016 ha estat un any molt intens. Hem donat continuïtat a la gestió dels diferents centres i serveis, alhora que
hem impulsat nous projectes com el “Taller Degustació” i “La Rosaleda Jardí Degustació”. Aquests projectes han
de permetre seguir donant oportunitats d’ocupació en l’àmbit de l’hostaleria i la restauració.
Com a projecte destacat, no podem deixar d’anomenar la recent integració de Fundació Onyar La Selva al Grup
Fundació Ramon Noguera, amb el que ens proposem consolidar un projecte social gironí que guanya força en
la consolidació d’ocupació per a persones amb especials dificultats i, alhora, permet seguir gestionant noves
oportunitats d’inserció social i laboral per als col·lectius més vulnerables.
Una vegada més, la iniciativa social vinculada al territori és la que, amb el seu treball constant, lidera els avenços
socials. En aquest sentit, cal avançar i consolidar el model social que tenim, alhora que teixim complicitats i
col·laboracions amb el món de la recerca i la innovació que ens permetin millorar i garantir qualitat de vida per
a totes les persones. El nostre compromís de treballar per la inclusió social i laboral és ferm i, per això, seguirem
treballant perquè totes les persones amb discapacitat tinguin les mateixes oportunitats i gaudeixin dels suports
necessaris per poder aconseguir una vida autònoma.
Si som capaços de treballar plegats i unir esforços entre les administracions públiques i la iniciativa social no
lucrativa avançarem pel bon camí.
Salvi Amagat i Usan
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Moment de la integració de la
Fundació Onyar La Selva al Grup
Fundació Ramon Noguera, on hi
figuren tant els patrons entrants
com els sortints

Grup Fundació Ramon Noguera
QUI SOM
El Grup FRN està format per quatre entitats d’economia social sense ànim de lucre que tenen com a
ﬁnalitat la creació i gestió de centres i serveis adreçats a persones adultes amb discapacitat intel·lectual
i a infants amb trastorns en el seu desenvolupament. El novembre de 2016 té lloc la incorporació de
Fundació Onyar La Selva.
FUNDACIÓ RAMON
NOGUERA

FUNDACIÓ
MONTILIVI

FUNDACIÓ MAS
XIRGU

FUNDACIÓ ONYAR
LA SELVA

Gestió dels serveis
transversals

Gestió de l’àrea social
i d’atenció a persones,
infants i famílies

Gestió de l’àrea
laboral i d’empresa
d’economia social

Gestió de l’àrea
laboral i d’empresa
d’economia social

MISSIÓ
Garantir la qualitat de vida a les persones amb discapacitat intel·lectual oferint els suports individualitzats
necessaris en els àmbits del benestar personal, la participació social i l‘autodeterminació i, alhora,
garantir la dels infants que presenten dificultats en el seu desenvolupament o estiguin en risc de patir-ne,
així com també donar suport a les famílies.
USUARIS ATESOS 2016

Més de 350 adults i més de 800 infants

VISIÓ
REFERENT
Organització reconeguda a Catalunya, líder en el
sector de serveis per a persones amb discapacitat
intel·lectual i per a infants amb trastorns en el
desenvolupament, que busca l’excel·lència en la
qualitat dels serveis.

INNOVADORA
Recerca constant d’eines, coneixements, mètodes i
tecnologies per aplicar a la prestació del servei, a la
comunicació i a la informació.

PROFESSIONAL
Equip humà qualificat i obert a la formació contínua,

SERVEIS TRANSVERSALS
Els serveis transversals del Grup FRN es lideren i s’executen des de la Fundació Ramon Noguera, entitat
que actua com a eix central.
ADMINISTRACIÓ I FINANCES

R+D+I

Aquest departament centralitza i gestiona els recursos
del Grup FRN

Aquest departament té com a fita que l’entitat
esdevingui un referent en innovació social, tecnològica
i mediambiental, mitjançant la identificació de les
necessitats en R+D+I a través de la cooperació, la
participació activa i la comunicació, tant a nivell
europeu com internacional, promovent propostes
col·laboratives i generant i transferint coneixement
social i tecnològic de forma multidisciplinària per,
finalment, facilitar-ne l’explotació en l’entorn del
Grup FRN de forma eficient.

COMUNICACIÓ I MÀRQUETING

L’objectiu d’aquest departament és que el Grup FRN
estigui en constant diàleg amb la societat, posant a
disposició d’aquest objectiu els canals i les xarxes
necessàries per ser transparent, comunicar accions
i missatges d’interès als nostres públics, donar a
conèixer serveis i productes, i estar oberts a rebre
qualsevol tipus d’input per tal de seguir millorant.
GESTIÓ INTEGRAL

flexible i adaptable als canvis i necessitats de l’entorn
com a garantia per assolir l’excel·lència en els
resultats de l’organització.

PARTICIPATIVA I OBERTA
Organització vinculada a la comunitat, transparent
en la seva gestió del dia a dia i amb un alt nivell de
comunicació amb les famílies i professionals.

EMPRENEDORA SOCIAL
Generem
els
recursos
necessaris
per
al
desenvolupament de les activitats, actuant de manera
eficient, eficaç i responsable envers les persones i
l’entorn.

El departament de Gestió Integral s’ocupa de garantir
la Qualitat segons la norma ISO 9001, el Medi
Ambient segons la norma ISO 14001, la prevenció
de Riscos Laborals segons els estàndards OHSAS
18000, la pràctica de la Responsabilitat Social
Corporativa i la Protecció de les Dades Personals.
PROJECTES

La finalitat del departament de projectes és la
recerca d’oportunitats que generin una millora del
coneixement de la nostra organització i la recerca
de finançament per desenvolupar projectes tant de
l’àmbit laboral com de l’àmbit social.

RECURSOS HUMANS

La política de RRHH estableix els compromisos
d’afavorir el treball en equip i la comunicació,
gestionar l’equip segons les competències
professionals, reforçar la participació i avançar en
la igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida
familiar i laboral.
Dades a 31/12/16: 284 treballadors. Amb la
incorporació de Fundació Onyar La Selva, l’equip
s’incrementa en 79 treballadors més.
El desenvolupament i l’optimització del factor humà
són les claus del nostre èxit, per això facilitem la
formació. Durant el 2016 s’han realitzat 4.186 hores
de formació en 88 accions formatives.

INSERCIÓ LABORAL I EMPRESA D’ECONOMIA SOCIAL
L’àrea d’inserció laboral i d’empresa social es gestiona des de la Fundació Mas Xirgu i, des de novembre
de 2016, també des de la Fundació Onyar La Selva, ambdues entitats d’economia social que tenen
com a objectiu l’ocupació laboral i la inserció de persones adultes amb discapacitat mitjançant l’oferta
laboral en centres especials de Treball o en l’àmbit del treball ordinari.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

EMPRESA D’ECONOMIA SOCIAL

El Centre Especial de Treball (CET) té l’objectiu
de donar ocupació a persones adultes amb
discapacitat en les diferents línies d’activitat que
gestiona.
El Grup FRN gestiona el Centre Especial de
Treball Mas Xirgu i, des de novembre de 2016,
el Centre Especial de Treball Onyar La Selva:

Per tal d’assolir la màxima inserció laboral,
s’ofereixen diferents línies d’activitat empresarial,
que s’han convertit en serveis professionals d’alta
qualitat per als nostres clients. El 2016 es crea el
Taller Degustació i La Rosaleda Jardí Degustació,
i incorporem les línies de Muntatge Industral i
Alimentació provinents de la Fundació Onyar La
Selva.

CET MAS XIRGU

RENTAT DE COTXES lafundació

Serveis per a turismes (empreses i particulars).
Túnel de rentat automatitzat i especialistes en neteja
d’interiors manual. Servei de cafeteria amb wifi
gratuït.

LA ROSALEDA

- JARDÍ DEGUSTACIÓ -

L’emblemàtic i centenari edifici de la Devesa de
Girona és ara un espai de restauració on oferim
esmorzars, vermuts, dinars i sopars, ideal per a
grups, amb productes de la terra i de qualitat.

NETEGES INDUSTRIALS

lafundació MODA I COMPLEMENTS

BUGADERIA lafundació

CET ONYAR LA SELVA

Serveis per a empreses: neteges de manteniment
d’instal·lacions, posta a punt, vidres en alçada,
polits, etc. Disposem de maquinària especialitzada,
flota de vehicles i personal especialista.

Moda outlet, mostraris i calçat per dona i home.
Complements de moda dissenyats i elaborats per
nosaltres també disponibles a la botiga online
www.lafundacio.net

Oferim serveis de bugada i de planxat per a empreses
i particulars que busquen una atenció personalitzada
i una especial cura de les seves peces de roba de
vestir i de la llar.

A 31/12/16 ha donat ocupació a 60 persones amb
discapacitat.

JARDINERIA I SERVEIS FORESTALS

lafundació CÀTERING

MUNTATGE INDUSTRIAL

Serveis per a empreses: construcció i manteniment
de jardins, conservació de parcs i vials, podes, etc.
Disposem de maquinària especialitzada, flota de
vehicles i personal especialista.

Per a esdeveniments d’empreses que busquen uns
resultats òptims i una excel·lent relació qualitat-preu,
amb productes de qualitat i sense perdre de vista el
component social.

Manipulats i muntatges industrials per a diferents
empreses. Especialitzats en muntatge de rodes de
bicicleta i de mecanismes elèctrics.

RENTAT DE CAMIONS lafundació

TALLER DEGUSTACIÓ lafundació

ALIMENTS D’ONYAR

Servei de rentat i neteja per a tot tipus de vehicles de
gran volum: camions, tràilers, autocars, caravanes,
etc. Túnel de rentat, llança i neteja manual.

Espai gastronòmic que ofereix una acurada selecció
de productes de la terra i de qualitat amb un toc
artesà únic. Oferim cafè, xocolata, te, pastes, coques,
pastissos, etc.

Produïm i comercialitzem aliments ecològics: pasta
fresca, pizzes i productes elaborats com salses i
patés. Els nostres aliments són totalment naturals i
estan elaborats sense conservants.

A 31/12/16 ha donat ocupació a 130 persones
amb discapacitat.

UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT
PROFESSIONAL

L’objectiu principal de la Unitat de Suport a
l’Activitat Professional (USAP) és proporcionar els
suports necessaris als treballadors amb discapacitat
intel·lectual dels centres especials de Treball.
A 31/12/16, al CET Mas Xirgu s’ha atès 89 usuaris
amb discapacitat intel·lectual, i al CET Onyar La
Selva se n’ha atès 52.

ÀREA SOCIAL I D’ATENCIÓ A PERSONES
L’àrea social i d’atenció a persones es gestiona des de la Fundació Montilivi, a través de centres i
serveis que proporcionen atenció a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i a infants amb
trastorns en el seu desenvolupament. També oferim programes per a famílies.

ÀMBIT D’ADULTS

ÀMBIT D’INFANTS

TERÀPIA OCUPACIONAL

ACOLLIMENT RESIDENCIAL

Servei d’atenció diürna adreçat a persones adultes
amb discapacitat intel·lectual que té l’objectiu de
potenciar i mantenir les capacitats i habilitats dels
usuaris mitjançant l’ocupació terapèutica i l’ajustament
personal. El Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
treballa les àrees de vida domèstica, vida social i
comunitària, aprenentatge, treball, salut i seguretat.
Aquest servei es desenvolupa des de dos centres:
Centre Ocupacional Montilivi. Ubicat a Girona.
Registre oficial de 105 places. A 31/12/16 hi havia
82 usuaris donats d’alta del servei.
Centre Ocupacional Llagostera. Ubicat a Llagostera.
Registre oficial de 30 places. A 31/12/16 hi havia
21 usuaris donats d’alta del servei.

Servei adreçat a persones adultes amb discapacitat
intel·lectual basat en nuclis de residència on es
proporcionen diferents intensitats de suport atenent
les necessitats individuals de cada usuari, amb
l’objectiu principal d’oferir-los un entorn el més
semblant possible a la llar familiar.
Disposem d’un registre oficial de 130 places
distribuïdes en 3 Residències i 7 Llars residencials,
ubicades a Girona, Sarrià de Ter, Cassà de la Selva
i Llagostera.
A 31/12/16, hi havia 87 usuaris donats d’alta del
servei.

ATENCIÓ ESPECIALITZADA

Servei d’atenció diürna adreçat a persones adultes
amb discapacitat intel·lectual que necessiten suport
extens i generalitzat. Les àrees que es treballen
són vida domèstica, vida social i comunitària,
aprenentatge, treball, salut i seguretat.
Aquest servei es desenvolupa des del Centre d’Atenció
Especialitzada (CAE), està ubicat a Sarrià de Ter i té
un registre oficial de 15 places.
A 31/12/16 hi havia 9 usuaris donats d’alta del
servei.

RESPIR

Servei adreçat a famílies de persones adultes amb
discapacitat intel·lectual que, per diferents motius
(malalties, hospitalitzacions, lleure, vacances)
necessiten d’una plaça de residència o llar-residència
eventual.
Durant l’any 2016 s’ha atès un total de 10 demandes.
SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA
LLAR

Servei adreçat a persones adultes amb discapacitat
intel·lectual que viuen en un habitatge propi o de
lloguer, soles, en parella o amb d’altres persones,

de manera autònoma i independent, a qui oferim
el suport necessari per promoure la seva integració
social.
Durant l’any 2016 s’ha donat atenció a 15 persones.
LLEURE I ESPORT

El servei de Lleure i Esport pretén millorar la qualitat
de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual
mitjançant la participació i la pràctica d’activitats
lúdiques i esportives.
Durant l’any 2016, s’ha atès més de 100 usuaris,
que han pogut gaudir de sortides i activitats de
lleure, excursions i viatges. I pel què fa a l’àmbit de
l’esport, han practicat bàsquet, futbol sala i zumba, i
han participat en diverses competicions (Campionats
de Catalunya de l’Acell, Special Olympics i Torneig
Internacional de Futbol Base MIC Integra).

ÀMBIT DE FAMÍLIES
PROGRAMA D’ATENCIÓ A FAMÍLIES

Disposem d’un Programa d’Atenció a Famílies
que consisteix en oferir uns espais de formació i
informació als pares, mares, tutors i familiars de les
persones amb discapacitat intel·lectual i dels infants
amb trastorns en el desenvolupament per tal de
tractar temes que puguin ser útils i del seu interès.

DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ
PRECOÇ

Servei adreçat a infants d’edats compreses entre 0 i
6 anys amb l’objectiu de prevenir, detectar i atendre
de forma precoç els trastorns o possibles trastorns del
desenvolupament infantil.
El servei s’ofereix des del Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç Gironès (CDIAP Gironès)
amb dues seus ubicades a Girona i Salt.
L’àmbit d’actuació d’aquest servei són poblacions de
la comarca del Gironès: Girona, Salt, Sarrià de Ter,
Quart, Sant Gregori, Fornells de la Selva, Bescanó,
Canet d’Adri, Vilablareix, Aiguaviva i Sant Martí de
Llèmena.
Durant l’any 2016 s’ha atès un total de 851 infants.
A 31/12/16 hi havia 552 infants donats d’alta del
servei.
L’equip multidisciplinar del CDIAP participa
contínuament en grups de treball, activitats de
detecció i prevenció adreçades a diferents àmbits
i col·lectius (tant famílies com professionals),
congressos i ponències, i treballa en la recerca de
nous models d’atenció, detecció i tractament.
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PROJECTES COL·LABORATIUS
El Grup FRN impulsa projectes, destinats tant a empreses com a particulars, per tal de generar recursos
i suport material i econòmic amb la finalitat de millorar els serveis que oferim als nostres usuaris.

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT

AMICS DE LA FUNDACIÓ

Un voluntari és aquella persona que es compromet
de forma lliure i altruista a dedicar part del seu temps
de lleure a desenvolupar accions que contribueixen
en la millora de la qualitat de vida d’altres persones.
No calen coneixements previs, únicament tenir ganes
de col·laborar, voler aportar noves idees i compartir
i generar experiències.
Durant el 2016, hem comptat amb el suport de
83 persones voluntàries, 22 de les quals provenen
del Voluntariat Corporatiu, una línia directa de
col·laboració amb empreses que impulsen les seves
polítiques de responsabilitat social.

Amics de la Fundació és un projecte pensat com una
xarxa de suport que permet a qualsevol persona
o empresa vincular-se als projectes socials que
desenvolupem al Grup FRN mitjançant una aportació
econòmica periòdica.
Durant el 2016 hem assolit la xifra de 87 amics
vinculats al projecte.
També cal destacar que el juliol de 2016 hem
celebrat la I Trobada d’Amics de la Fundació, on
hem inaugurat, juntament amb els amics, la nova
línia d’activitat de l’àmbit de l’hostaleria, el Taller
Degustació.

SHOPP OUT

Iniciativa innovadora de shopping social, pionera a Catalunya que es basa en el concepte d’street market. Més
de 30 primeres marques de moda venen els seus articles amb descomptes fins el 70% en botigues efímeres
ubicades a les nostres instal·lacions durant 4 dies. L’oferta es completa amb música en viu, activitats i espectacles
infantils i gastronomia en forma de food trucks.
El valor afegit d’aquest esdeveniment és que es destina un 5% de les vendes a projectes socials de Grup FRN.
Empreses i clients participen d’un HAPPY SHOPPING en tota regla que el 2016 ha arribat a la seva 8a. edició
amb més de 40.000 visitants.
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