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nostres equips de professionals prop de 200 persones que treba-
llen al nostre Centre Especial de Treball i 18 persones que han po-
gut començar a treballar en empreses del nostre entorn.

Per tal de seguir generant oportunitats laborals per a les perso-
nes que atenem, hem iniciat accions orientades a impulsar l’àrea 
d’alimentació que comercialitzem amb la marca Aliments Onyar a 
través de la posada en marxa d’un nou obrador a Girona amb unes 
instal•lacions de primer nivell. Així mateix, hem iniciat un projecte 
de millora de les nostres instal•lacions per generar espais preparats 
per impulsar accions de formació i acompanyament al món laboral. 
Pensem que la suma d’oportunitats laborals en el Centre Especial 
de Treball i les empreses del nostre entorn és molt positiu per millo-
rar l’ocupabilitat de les persones que atenem. 

Pel que fa als serveis socials d’atenció a les persones que gesti-
onem, tenim al davant la necessitat de garantir el servei d’acolli-
ment residencial per a totes aquelles persones que ho requereixin. 
El nostre estudi de necessitats per als propers cinc anys ens dona 

una previsió de més de 30 persones amb necessitat d’un recurs 
residencial i, en aquest sentit, els nostres esforços aniran enfocats 
a tenir una nova residència per a persones amb discapacitat in-
tel•lectual a Girona.

Tanquem el 2019 i projectem el 2020 des del convenciment que 
les entitats d’iniciativa social arrelades al territori i properes a les 
persones usuàries i les seves famílies superarem aquesta crisi com 
hem fet sempre i pensant que tot plegat ens brinda l’oportunitat de 
demostrar la nostra fortalesa i vocació de servei públic sempre al 
costat de les persones més vulnerables com són les persones amb 
discapacitat intel•lectual.

Salvi Amagat i Usan

President del Grup Fundació Ramon Noguera

Un any més, tinc el plaer de presentar la memòria de la Fundació 
Ramon Noguera. Escric aquestes línies en plena pandèmia pel 
COVID-19, en un marc d’incertesa global respecte del què ens tro-
barem quan tot això acabi. Sens dubte, aquesta situació portarà 
canvis globals respecte de la manera d’entendre i de veure el món 
que hem tingut fins ara.

Tot i això, i amb una mirada posada en aquest nou futur que ens 
espera, presento aquest recull d’informació i de dades del què 
ha estat el dia a dia de la nostra entitat i que, una vegada més, 
tot i les inquietuds i les incerteses actuals, volem pensar que ens 
ha d’ajudar a planificar el nostre futur i poder donar una millor 
resposta a les noves situacions que previsiblement ens portarà 
aquesta pandèmia.

El 2019 ha estat un any clarament marcat per la nostra tasca d’in-
cidència política amb el Govern de la Generalitat i el Parlament de 
Catalunya per impulsar, d’una banda, una Llei d’acció concertada 
reservada per a les entitats sense afany de lucre i, de l’altra, per 

avançar legislativament en un marc de Llei del Tercer Sector So-
cial. A Catalunya, el conjunt d’entitats socials sense ànim de lucre 
tenen una gran implantació en tot el territori i, amb els anys, s’han 
convertit en el principal operador de la Generalitat per atendre les 
persones més vulnerables amb vocació de servei públic. En aquest 
sentit, ens sembla de justícia legislar per posar en valor aquesta 
tasca i regular-la de manera adequada per poder seguir avançant 
en un model social on el centre de tot plegat sigui la persona i la 
seva qualitat de vida, en el nostre cas de les persones amb disca-
pacitat intel•lectual.

Durant aquest 2019, la Fundació ha donat atenció a més de 1.100 in-
fants en l’àmbit de l’atenció precoç, així com a 5 infants amb altes dis-
capacitats a la nostra aula d’atenció especialitzada situada al munici-
pi de Salt que es va posar en funcionament durant el curs 2017-2018. 

Pel que fa l’atenció a persones adultes amb discapacitat intel•lec-
tual, hem atès més de 240 persones en els nostres centres de dia 
i serveis d’acolliment residencial. Alhora, han rebut el suport dels 
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MISSIÓ
Treballar per garantir els drets de les persones amb discapacitat in-
tel•lectual i millorar la seva qualitat de vida, i la de les seves famílies, així 
com també la dels infants que presenten dificultats en el seu desenvolu-
pament, per contribuir a la creació d’una societat més solidària i inclusiva.

VALORS
• Compromís
El nostre compromís queda palès en els més de 50 anys d’atenció conti-
nuada a les persones amb discapacitat i a les seves famílies, així com tam-
bé en l’esforç quotidià que realitzen els nostres professionals i patrons, 
en la integritat amb la qual prenem les decisions i gestionem els nostres 
recursos i en l’esperit de servei que caracteritza la nostra entitat.

• Cooperació
Som conscients que l’èxit en una organització és sempre un resultat 
col•lectiu. A nivell intern, creiem en el treball en equip i promovem la 
transversalitat i la màxima interacció entre les àrees de gestió i les àre-
es operatives. A nivell extern, tenim una actitud oberta i col•laborativa, 
cercant sempre les oportunitats per treballar conjuntament amb altres 
empreses, administracions i entitats socials.

• Innovació
Des dels orígens, als anys 60, hem estat sempre una entitat dinàmica i amb 
iniciativa. Cerquem constantment noves maneres per atendre millor les ne-
cessitats de les persones amb discapacitat i les seves famílies. 

• Emprenedoria
Creem oportunitats laborals per a persones amb discapacitat intel•lec-
tual a través de l’empresa social,  generant els recursos necessaris per al 
desenvolupament de les nostres activitats i actuant de manera eficient, 
eficaç i responsable envers les persones i l’entorn.

• Confiança
Res del que fem tindria sentit si no ens servís per obtenir la confiança dels 
nostres públics. Començant pel respecte, el caràcter vocacional i la pro-
fessionalitat amb els quals tractem els usuaris i beneficiaris dels nostres 
serveis i les seves famílies, i continuant per la qualitat i la bona gestió amb 
la resta de col•lectius: treballadors, empreses col•laboradores, adminis-
tracions públiques i institucions de la societat civil.

VISIÓ
1. Aspirem a consolidar-nos com una entitat social de referència, reco-
neguda tant a les comarques de Girona com al conjunt del país, per la 
nostra trajectòria històrica, la qualitat de la nostra feina i la força dels 
nostres valors.

2. Volem oferir un servei integral basat en la Planificació Centrada en la 
Persona, des de la infància fins a la vellesa, centrat en els itineraris vitals 
de les persones amb discapacitat i les famílies a les que atenem i donem 
suport. 

3. Treballem amb una visió relacional i col•laborativa, i desitgem construir 
xarxes i aliances estratègiques amb empreses, administracions públiques i 
altres entitats socials, per tal d’assolir un major impacte social.

PATRONAT
President: Salvi Amagat Usan

Vicepresidenta: Pepita Perich Pujol

Tresorer: Jordi Masbernat Saló

Secretària: Lourdes Marquès Puig

Vocal: Albert Falgueras Vila

Vocal: Carles Garrido Llopis

Vocal: Ester Triadó Rosa

Vocal: Dolors Punsí Geladó

Vocal: Alfons Noguera Hosta

Vocal: Antoni Ruiz López

Vocal: Xavier Soy Soler

GRUP FUNDACIÓ RAMON NOGUERA 

El Grup Fundació Ramon Noguera és una organització integrada per 
entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre que té com a finalitat la 
creació i gestió de serveis adreçats a persones amb discapacitat in-
tel•lectual i a infants amb trastorns en el seu desenvolupament a la 
comarca del Gironès.

Som una organització propera al territori, social, sostenible i amb voca-
ció solidària i inclusiva, que afronta el repte de treballar amb creativitat, 
il•lusió i professionalitat. Durant l’any, oferim atenció a més de 1.000 per-
sones, entre adults i infants, en els diferents serveis d’àmbit sociolaboral 
que gestionem.

Les entitats que formen el grup són la Fundació Ramon Noguera (que 
s’ocupa dels serveis transversals i patrimonials), la Fundació Montilivi 
(que s’ocupa de l’àrea de serveis d’atenció a les persones) i la Fundació 
Mas Xirgu (que gestiona els serveis de l’àrea d’emprenedoria per a l’ocu-
pació). La Fundació Onyar La Selva, que es va integrar al grup l’any 2017, 
es va dissoldre a 1 de gener de 2020 i la gestió de tots els seus serveis i 
activitats va ser assumida per la Fundació Mas Xirgu.
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216

200

181

2019

2018

2017

2016

2015

197

2.1. RECURSOS HUMANS 

· Evolució plantilla: 

397 treballadors

· Evolució de la plantilla:

La nostra política de Recursos Humans estableix els com-
promisos bàsics de l’organització en relació amb la gestió 
de l’equip humà: afavorir el treball en equip i la comunicació, 
gestionar l’equip segons les competències professionals, re-
forçar la participació i avançar en la igualtat d’oportunitats i 
la conciliació de la vida familiar i laboral.

Reconeixem com a objectiu estratègic el desenvolupament 
de les relacions laborals basades en la igualtat d’oportunitats, 
la conciliació, la no discriminació i el respecte a la diversitat, 
promovent un entorn favorable, facilitant les mesures de con-
ciliació de la vida personal i laboral, respectant la legislació 
vigent i procurant implantar i impulsar bones pràctiques.

També cerquem l’excel•lència dels nostres Recursos Hu-
mans, potenciant l’atracció i retenció de talent, vetllant pel 
desenvolupament professional i dels plans de carrera i ga-
rantint una bona gestió de la vida adminitrativa i econòmica.

Dones 
Homes 

Sense discapacitat
Amb discapacitat

397

388

387

284

257

· Formació: 

3.262 hores 

· Practicants: 

35 persones
9



· Origen del finançament per al pressupost: 

· Distribució del pressupost:: 

· Pressupost de gestió: 

14,9 milions € 

Finançament públic
Finançament privat  

Recursos propis (vendes/ 
prestació de serveis) 

2.2. GESTIÓ ECONÒMICA  PREVISIÓ 2020  

12%

37%

51%

47,1% 0,3%

52,6%

ÀREA FUNDACIONAL 
I TRANSVERSAL

ÀREA SOCIAL

ÀREA LABORAL

2.3. COMUNICACIÓ 

· Publicacions periòdiques: 

- Memòria 
Publicació que s’edita  el primer trimestre de l’any. És una presenta-
ció dels serveis del Grup Fundació Ramon Noguera amb un recull 
de les dades, activitats i projectes destacats de l’any anterior.

- La Revista de la FRN 
Publicació anual amb continguts i protagonistes variats, que vol 
acostar el dia a dia de l’organització a tot el nostre entorn.

- Informe de Sostenibilitat 
S’edita segons la guia G4 del Global Reporting Initiative, que repre-
senta la millor pràctica a nivell global per informar públicament dels 
impactes econòmics, ambientals i socials d’una organització.

- Butlletí electrònic 
És de caràcter mensual i s’envia per correu electrònic. Presenta 
tot tipus de continguts: novetats, notícies, agenda, serveis, etc.

· Visites a www.grupfrn.cat: 

83.600 visites

· Usuaris web: 

62.700 usuaris
www.grupfrn.cat:  28.100
www.larosaleda.cat:   8.300
www.alimentsonyar.org:   4.500

· Grup FRN als mitjans de comunicació:: 

132 impactes

30
Premsa

8.100
Facebook

85
Mitjans digitals

1.150
Twitter

1.400
Linkedin8

TV

1.100
Instagram

55
Youtube

9
Ràdio

· Seguidors a xarxes socials: 

Total: 11.800 seguidors

2019

2020

2018

2017

2016

2015

· Evolució del pressupost: 

14,9 milions €

14,8 milions €

14,3 milions €

12,5 milions €

9,9 milions €

9,7 milions €
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https://www.facebook.com/grupFRN
https://twitter.com/grupFRN
https://www.instagram.com/fundacioramonnoguera/
https://www.linkedin.com/in/grupfrn/
https://www.youtube.com/user/GrupFRN


2.4. QUALITAT i MEDI AMBIENT

Apliquem un sistema de gestió integrat que garanteixi la quali-
tat dels serveis i productes amb visió estratègica, processos de 
treball prèviament validats, innovació constant, mitjans tecno-
lògics i equips humans qualificats.

Complim amb els requisits legals i reglamentaris aplicables a 
la nostra organització destacant la legislació vigent en matèria 
de prevenció, de medi ambient i la legislació en protecció de 
dades personals per garantir el dret a la intimitat dels nostres 
clients, usuaris i de tot el personal.

Tenim el compromís de protegir el medi ambient, minimitzant 
l’impacte ambiental de les nostres activitats, treballant per la 
millora contínua de la gestió dels aspectes ambientals i reduint 
en la mesura del possible el consum de recursos naturals, les 
emissions i els residus generats.

· Certificats i bones pràctiques: 

- Sistema de Gestió de la Qualitat ISO-9001 certificat per AENOR. 

- Sistema de Gestió Ambiental ISO-14001 certificat per AENOR.

- Compromesos amb el programa d’Acords Voluntaris per a la 
reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle de 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

- Adherits al Pacte Mundial de les Nacions Unides per la 
consecució dels objectius del desenvolupament sostenible.

- Bones pràctiques ambientals, criteris de compra verda 
i compromís de tots els proveïdors de la correcta gestió 
dels residus.

- Certificat Català de la Producció Agrària Ecològica per als 
productes Aliments Onyar.
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Treballem contínuament en 
la recerca d’oportunitats, 
amb l’objectiu d’esdevenir 
un referent en innovació 
social i tecnològica, i de 
trobar noves vies per portar 
a terme projectes que 
aportin valor i coneixement 
als professionals i als usuaris 
de l’organització. Destaquem 
tres dels projectes que hem 
desenvolupat durant el 2019:

Consorci: Està participat, entre d’altres organitzacions, per 
tres centres de formació per a l’ocupació de persones amb 
discapacitat: VTC Margarita (Grècia), EASPD (Bèlgica), Pri-
mavera 85 cooperativa sociale (Itàlia), TÜV Ellas (Grècia), 
Universitat de Girona i Grup Fundació Ramon Noguera.

Durada: 36 mesos,
Dates: Des del 31/01/2019 fi ns el 31/01/2022
Més informació a: www.equalvet.eu

SEIS 
Social Entrepreneurship and Innovation Solutions ERASMUS+ 

SEIS és un projecte Erasmus+ cofi nançat per la UE sobre emprenedoria 
social i solucions innovadores. L’objectiu del projecte és capacitar entitats 
i joves en emprenedoria social. 

Totes les activitats del projecte se centren en l’educació en emprenedoria 
per a la joventut, amb especial èmfasi en l’emprenedoria social, l’aprenen-
tatge no formal i vivencial juntament amb  coneixement específi c, utilitzant 
les TIC de manera que garanteixin un enfocament integral del desenvolu-
pament personal dels joves.

L’emprenedoria social és una manera d’assolir un desenvolupament sos-
tenible, canvis positius en la societat, inclusió social i cohesió, un creixe-
ment inclusiu, a través de la participació de grups marginals i vulnerables 
de joves, que també podrien contribuir al desenvolupament de les seves 
comunitats, si tenen les eines i les habilitats adequades i si estan capaci-
tats i motivats.

En l’aspecte més ampli, el projecte ha d’ajudar a resoldre els problemes re-
lacionats amb l’atur dels joves i la marginació de determinats col•lectius de 
la societat que s’enfronten a difi cultats per integrar-se en el mercat laboral. 
Es pretén contribuir de manera valuosa a l’estratègia 2020 d’Europa per a un 
creixement intel•ligent, sostenible i inclusiu, i per crear sinèrgies creuades a 
nivell transnacional entre els participants i les organitzacions participants.

EQUALvet 
Equal Vocational Educational Training ERASMUS+ 

EQUALvet és un projecte Erasmus+ cofi nançat per la UE que té com a ob-
jectiu el desenvolupament d’un programa de formació professional per a 
persones amb discapacitat intel•lectual en tres professions: assistent de 
cuina, ajudant de jardineria i neteja.

El programa de formació seguirà tots els requisits necessaris previstos per 
les agències d’acreditació per a poder dur a terme la certifi cació de les 
habilitats i competències professionals dels participants.

Impacte esperat:

- Augmentar les oportunitats d’ocupació per a persones amb discapacitat 
intel•lectual.

- Millorar la qualitat dels programes de formació professional segons les 
necessitats dels estudiants amb discapacitat intel·lectual i les necessi-
tats del mercat.

- Animar a les agències nacionals d’acreditació a adoptar el programa de 
validació d’EQUALvet per a la formació professional no formal i reconèixer 
les habilitats de professionals amb discapacitat intel·lectual.

- Transferibilitat a programes de formació i certifi cació per a altres profes-
sions utilitzant la metodologia d’EQUALvet.

2.5. PROJECTES DESTACATS

Consorci: 8 socis de 7 països d’Europa i Sud-Amèrica: Know 
and Can Association (Bulgària), NUBE cowork (Xile), Grupo 
Polo Tecnológico de Rosario (Argentina), Centro de Estudi-
os Paysandú (Uruguai), CONEXX-Europe (Bèlgica), Puente 
Sur (Paraguai), Professional Forum for Education (Bulgària) i 
Grup Fundació Ramon Noguera. 

Durada: 24 mesos
Dates: Des del 31/12/2018 fi ns el 31/08/2020
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La nostra entitat va assumir el 2017 la producció d’alimentació ecològica de la marca Aliments 
Onyar, amb un obrador ubicat a Quart (Girona). Hem apostat per aquest projecte perquè creiem 
que és una línia amb un potencial de creixement que ens pot permetre assolir més llocs de 
treball per al col•lectiu. Aquest ha de ser el punt de partida del creixement en vendes, amb la 
finalitat de consolidar i augmentar l’ocupació de persones amb discapacitat.

Amb aquesta projecció, durant el 2019 es van impulsar dues grans accions: invertir en un nou 
obrador amb capacitat per poder assolir un gran creixement a nivell de producció, i donar a 
conèixer i potenciar la marca Aliments Onyar.

Nou obrador
Les instal•lacions de Quart no permetien que el projecte pogués créixer i per això es va optar per 
invertir en un nou obrador a les instal•lacions del polígon Mas Xirgu de Girona. La inversió en el 
nou obrador ha estat de 800.000 euros, en unes instal•lacions que ocupen una superfície d’uns 
800 m2 . Compta amb un sistema de refrigeració amb CO2, un gas refrigerant natural que redueix 
l’impacte ambiental respecte d’altres gasos refrigerants convencionals com els halogenats.

Nova imatge i packaging més sostenible
Una altra de les accions que hem portat a terme és el canvi de la imatge de marca, que s’ha 
treballat a partir de la renovació del logotip, la creació de l’eslògan Tasta la Vida! i una nova 
imatge corporativa que transmet les característiques del projecte i del producte. En aquest 
sentit, la marca Aliments Onyar va acompanyada dels valors ECO & SOCIAL, embolcallat en 
una imatge fresca, natural i propera. A l’hora de renovar el packaging, hem tingut en compte 
que sigui el màxim de sostenible possible, buscant la minimització en l’ús de plàstic, i s’ha 
assolit amb una reducció de fins el 37%.

2.5. PROJECTES DESTACATS
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2.6. ENTITAT ARRELADA AL TERRITORI. MAPA DE CENTRES I ESTABLIMENTS 

SEU SOCIAL I OFICINES CENTRALS
1 - C/ Indústria, 22 Girona

CENTRES OCUPACIONALS
2 - Avinguda Montilivi, 123 Girona
3 - C/ Lleó I Llagostera

CENTRES DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL 
I ATENCIÓ PRECOÇ (CDIAP)

4 - C/ Güell, 108 baixos Girona
5 - C/ Sant Romà 43-45 Salt

RESIDÈNCIES I LLARS RESIDENCIALS
6 - C/ Antoni Varés i Martinell, s/n Girona
7 - C/ Finestrelles, 15 baixos, 3a-4a Girona
8 - Pujada de l’Església, s/n Sarrià de Ter
9 - Avinguda Lluís Pericot, 52, 1r-1a, 1r -2a Girona
10 - C/ Marquès Caldes de Montbui, 120, 1r-1a, 1r-2a Girona
11 - C/ Riu Güell, 172 17006 Girona
12 - C/ Àngel Marsà i Beca, 5, 1r-1a, 1r-4a Girona
13 - C/ del Montnegre, 41 baixos Girona
14 - Plaça de la Coma, 32 Cassà de la Selva  
15 - C/ Barceloneta, 4, 1r Llagostera  

CENTRE D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA
16 - Pujada de l’Església, s/n Sarrià de Ter

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL:

JARDINERIA I NETEGES 
17 - C/ Indústria, 16 Girona

MUNTATGE INDUSTRIAL 
18 - Ctra. de Sant Feliu de Guíxols, Km 5 Quart
19 - Avinguda Països Catalans, 222 Riudellots de la Selva  

RENTAT DE COTXES 
20 - C/ Indústria, 22 Girona

RENTAT DE VEHICLES INDUSTRIALS
21 - C/ Caterina Albert, 1 Bescanó 

TALLER DEGUSTACIÓ
22 - C/ Indústria, 22 Girona

BOTIGA I BUGADERIA
23 - C/ Indústria, 22 Girona 

LA ROSALEDA JARDÍ DEGUSTACIÓ
24 - Passeig de la Devesa, 1 Girona

ALIMENTACIÓ (CUINA CENTRAL I OBRADOR) 
25 - C/ Indústria, 22 Girona

CENTRE DE FORMACIÓ
26 - C/ Indústria, 22 Girona

Salt

Bescanó

Quart

Girona

9

10

13 17

22

24

23

18
20

21 25

6

12

8

16

45

7

11

Sarrià 
de Ter

Llagostera

Cassà de la Selva

Riudellots de la Selva

14

19

15

3

226

1
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3.1 ATENCIÓ A INFANTS

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.

· Centres: 

C/ Riu Güell, 108 baixos • Girona
C/ Sant Romà, 43-45 • Salt 

1.108 infants atesos

ATENCIÓ ESPECIALITZADA EN 
ESCOLA BRESSOL
Servei d’atenció especialitzada adreçat a infants amb 
altes discapacitats dins de l’entorn inclusiu d’una aula 
en una escola bressol ordinària.

· Centre: 

Escola Bressol El Carrilet 
Pg. Països Catalans, 1 • Salt 

11 infants atesos
· 5 infants al curs 2019-2020

· 6 infants al curs 2018-2019

DADES TOTALS 2019:

1.119 infants atesos

· Gènere: 

2

635
319

18

40

26

28

11

5

32

Girona

Quart

Salt

Bescanó

*3 · Altres (fora de la comarca)

Sant Gregori

Canet d’Adri

Vilablareix

Aiguaviva Fornells de 
la Selva

Sarrià 
de Ter

2019

2018

2017

2016

2015

· Evolució nº infants atesos: 

1.119

1.061

949

851

833

Nenes 
Nens

747

372

· Procedència geogràfica: 
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ACOLLIMENT RESIDENCIAL
Servei adreçat a persones adultes amb discapacitat intel•lec-
tual basat en nuclis de residència on es proporcionen dife-
rents intensitats de suport atenent les necessitats individuals 
de cada usuari, amb l’objectiu d’oferir-los un entorn el més 
semblant possible a la llar familiar. 

Programa respir:
Des de l’Acolliment Residencial, s’ofereix el programa Respir, 
adreçat a les famílies que necessiten d’una plaça de residèn-
cia de manera eventual.

SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR
Servei adreçat a persones adultes amb discapacitat intel•lec-
tual que viuen en un habitatge propi o de lloguer, soles, en 
parella o amb d’altres persones, de manera autònoma i inde-
pendent, a qui s’ofereix el suport necessari per promoure la 
seva integració social.

3.2. ATENCIÓ A ADULTS

TERÀPIA OCUPACIONAL
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.

Centre Ocupacional Montilivi  
Av/ Montilivi, 123 · Girona

Centre Ocupacional Llagostera
C/ Lleó I • Llagostera 

ATENCIÓ ESPECIALITZADA
Servei d’atenció diürna adreçat a persones adultes amb dis-
capacitat intel•lectual que necessiten suport extens i ge-
neralitzat.

C/ Pujada Església, s/n • Sarrià de Ter 

Metodologia:

Un model de treball d’atenció centrada en la persona

En tots els nostres serveis d’atenció a persones adultes amb 
discapacitat intel•lectual treballem amb una metodologia 
innovadora que es coneix com ATENCIÓ CENTRADA EN LA 
PERSONA.

Es tracta d’un procés que fa èmfasi en la importància dels 
objectius de vida que té la persona, els seus desitjos i les 
seves necessitats de suport. L’objectiu principal és focalitzar 
les fortaleses, habilitats i preferències de la persona.

Elaborem un Pla de Vida amb cadascuna de les persones 
usuàries dels nostres serveis on hi recollim, per una banda, 
els seus objectius i expectatives i, per l’altra, els suports que 
necessita per funcionar satisfactòriament en els seus en-
torns de vida.

· Total: 

111 persones ateses

90 persones ateses

12 persones ateses

21 persones ateses

105 places

15 places

3 Residències · 7 Llars Residencials

30 places
101 persones ateses

130 places

31 persones ateses

16 persones ateses
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3

1
1

39

3

2

11

4 1

7

1

1

14

9

Bordils

Sant Joan de Mollet

Quart

Llagostera

Cassà de 
la Selva

Salt

Bescanó

Altres comarques:

La Selva   13
Pla de l’Estany 5
Baix Empordà 4
Alt Empordà 1

Sant Gregori

Canet d’Adri

Vilablareix

Fornells de 
la Selva

Sarrià 
de Ter

Sant
Julià

Medinyà

240 persones ateses

· Evolució adults atesos: 

<20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

+ de 60

8

33

48

48

64

39

· Edat: 

2019

2018

2017

2016

2015

240

238

219

214

201

3.2. ATENCIÓ A ADULTS

120
Girona

· Gènere: 

· Procedència geogràfica: 

Dones 
Homes

136

104

DADES TOTALS 2019:
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LÍNIES D’ACTIVITAT EMPRESARIAL
Amb la finalitat de complir amb l’objectiu de donar ocupació, en 
el Centre Especial de Treball es creen línies d’activitat empresa-
rial que ofereixen ocupació en diferents àmbits professionals.

En el nostre CET gestionem les següents línies d’activitat: ne-
teja industrial, rentat de vehicles, jardineria, muntatge indus-
trial, alimentació, hostaleria i comerç.

SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL (USAP)
Servei de suport que s’ofereix a les persones amb discapacitat 
intel·lectual amb especials dificultats que estan ocupades al 
nostre Centre Especial de Treball.

3.3. EMPRENEDORIA PER A L’OCUPACIÓ

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 
El nostre Centre Especial de Treball (CET) té per objectiu la 
inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual:

· Generant ocupació a través de les pròpies activitats eco-
nòmiques, proporcionant un treball productiu i remunerat.

· Oferint a les persones amb especials dificultats els su-
ports necessaris per a l’activitat professional, que facilitin 
la seva integració laboral.

· Vetllant per la transició de la persona cap a l’empresa or-
dinària respectant la seva voluntat.

· Centres: 

· C/ Indústria, 22 • Girona
· C/ Ctra. Sant Feliu de Guíxols, km. 5 • Quart
· Av. Països Catalans, 222 • Riudellots de la Selva

· Persones amb discapacitat ocupades al CET: 

197 persones

143 treballadors amb suport

2019

2018

2017

2016

2015

· Evolució nº persones ocupades al CET: 

· Evolució nº treballadors amb suport al CET: 

59
Neteges industrials 

33
Rentat de vehicles 

12
Comerç i hostaleria 

47
Jardineria i Forestals

20
Muntatge industrial

14
Alimentació

12
Serveis centrals FRN

· Gènere: 

91 homes  ·  52 dones

<20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

+ de 60

2

19

40

44

37

1

· Edat: 

115

130

200

196

197

2019

2018

2017

2016

2015 86

89

141

135

143
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1

28

1

1

1

4

1

2

Sant Joan de Mollet

Quart

Llagostera

Cassà de 
la Selva

Salt

Campllong

Altres comarques:

La Selva   16
Pla de l’Estany 4
Baix Empordà 3
Maresme 2

Vilablareix

Sarrià 
de Ter

79
Girona

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ
Desenvolupem itineraris integrals i programes de formació 
amb l’objectiu d’orientar i preparar les persones amb disca-
pacitat intel•lectual per al món laboral.

Durant el 2019, ens hem homologat en el Certificat de Profes-
sionalitat de Nivell 1 en “Operacions Bàsiques de Comerç”, amb 
l’objectiu de poder oferir formació reglada a les persones amb 
discapacitat en aquest àmbit.

Paral·lelament, hem ofert els següents itineraris formatius:

• Auxiliar de Comerç 
22 alumnes – 300 h

• Manipulació de Frescos 
21 alumnes – 300h 

• Càpsula formativa d’Hostaleria 
20 alumnes - 110h 

• Operacions bàsiques de Comerç 
15 alumnes – 310h

• Operacions bàsiques de Bar 
21 alumnes – 80h

· Centre: 

C/ Indústria, 22 • Girona 

· Total alumnes: 

99 alumnes

· Programes impartits: 

5 programes

· Hores impartides de formació: 

1.100 hores

3.3. EMPRENEDORIA PER A L’OCUPACIÓ

INSERCIÓ EN EMPRESA ORDINÀRIA I 
TREBALL AMB SUPORT

Orientem i oferim suport a la persona amb discapacitat 
en la seva recerca d’oportunitats professionals, i apropem 
la realitat d’aquest col•lectiu a les empreses per fomen-
tar-ne la inserció.

Inserim persones a l’empresa ordinària i, un cop inserides, 
les acompanyem i donem suport en el lloc de treball de 
forma continuada per garantir la permanència i promoció 
de cada persona.

· Persones inserides a l’empresa ordinària: 

18 persones

· Orientacions: 

65 orientacions

· Empreses col•laboradores: 

51 empreses

· Procedència geogràfica: 
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Les línies d’activitat empresarial 
gestionades en el nostre Centre 
Especial de Treball i creades amb 
l’objectiu d’ocupar persones amb 
discapacitat, esdevenen serveis 
professionals dirigits a empreses 
i particulars amb garantia de 
qualitat, amb valor social afegit i 
amb una alta satisfacció de tots els 
nostres clients. 

RENTAT DE VEHICLES 
Serveis de rentat i neteja de vehicles:

Rentat de cotxes
Llança, túnel de rentat automatitzat amb diferents graus 
d’acabat, i neteja manual d’interiors (vidres, llandes, tau-
ler, etc.)

C/Indústria, 22 Girona

972 400 244

Rentat de vehicles industrials
Servei de rentat i neteja per a tot tipus de vehicles de gran 
volum: camions, tràilers, autocars, caravanes. Túnel de ren-
tat, llança i neteja de caixa. Servei de dutxa per a clients.

C/ Caterina Albert, 1 Pol. Ind. Montfullà • Bescanó

972 405 853

BUGADERIA 
Serveis de bugada i de planxat per a empreses i particu-
lars que busquen una atenció personalitzada i una espe-
cial cura de les seves peces de roba de vestir i de la llar.

C/Indústria, 22 Girona

972 249 403 

www.grupfrn.cat

NETEGES INDUSTRIALS
Serveis adreçats a empreses i administracions. Oferim 
serveis de neteges, manteniment d’instal·lacions, posta a 
punt, vidres en alçada, etc. Disposem d’un ampli ventall 
de maquinària especialitzada. 

972 237 611

comunicacio@grupfrn.cat

JARDINERIA I SERVEIS FORESTALS 
Serveis adreçats a empreses i administracions. Oferim ser-
veis de construcció i manteniment de jardins, conservació 
de parcs i vials, podes, etc. Disposem de maquinària i eines 
especialitzades, i tenim una àmplia flota de vehicles. 

972 237 611

comunicacio@grupfrn.cat

MUNTATGE INDUSTRIAL 
Servei de manipulats i muntatges industrials adreçat a 
empreses. Especialitzats en muntatge de rodes de bici-
cleta i mecanismes elèctrics.

972 237 611

comunicacio@grupfrn.cat

JOIES I ARTESANIA 
Joies, bijuteria i articles artesanals de disseny i elaboració propis.

C/ Indústria, 22 i Av. Montilivi, 123 de Girona

972 249 403

lafundacio@grupfrn.cat

www.lafundacio.net
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Aliments Onyar són productes ECO&SOCIAL: ecològics, bo-
níssims, de qualitat i amb valor afegit, principalment pasta, 
pizza i elaborats.

Són productes de proximitat fets a Girona i elaborats amb 
ingredients naturals, frescos i de qualitat. Tots els ingredi-
ents que s’utilitzen en l’elaboració dels aliments provenen 
de l’agricultura ecològica.

Es comercialitzen a Catalunya i a molts punts de l’Estat 
espanyol.

972 237 611

alimentsonyar@grupfrn.cat

www.alimentsonyar.org

CÀTERING
Solucions gastronòmiques amb alt valor social per a esde-
veniments d’empreses i organitzacions. Excel•lent relació 
qualitat-preu, amb varietat de propostes, flexibilitat en el 
servei i professionalitat.

972 237 611

lafundaciocatering@grupfrn.cat

www.lafundaciocatering.com

TALLER DEGUSTACIÓ 
Cafeteria on oferim una acurada selecció de productes de 
qualitat amb un toc artesà únic. La nostra carta de serveis és 
ideal per esmorzars i berenars (cafè, tes, pastissos de la casa, 
entrepans), i opcions saludables i ràpides per dinar (pasta i 
pizzes ecològiques, poke bowls i planxats).

C/Indústria, 22 Girona 

872 264 959

 
A l’emblemàtic restaurant dels jardins de la Devesa de Giro-
na hi oferim cuina d’inspiració mediterrània amb productes 
de la terra. Esmorzars i menú diari, i diumenges amb ver-
muts musicals. Menús especials per grups i esdeveniments 
personalitzats.

Pg. de la Devesa, 1 Girona

972 177 821

info@larosaleda.cat

www.larosaleda.cat
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VOLUNTARIAT
Un voluntari és aquella persona que es com-
promet 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 2019, hem comptat amb el suport de 
161 persones voluntàries, entre les quals n’hi 
ha un 57% que provenen del Voluntariat Cor-
poratiu, una línia directa de col•laboració amb 
empreses que impulsen les seves polítiques de 
Responsabilitat Social Corporativa. 

· 161 voluntaris

AMICS DE LA FUNDACIÓ
Amics de la Fundació és un programa de mece-
natge organitzat com una xarxa de suport que 
permet a qualsevol persona o empresa vincu-
lar-se als projectes socials que desenvolupem 
mitjançant una aportació econòmica periòdica 
fixada pel mateix col•laborador.

Durant el 2019 hem assolit una xifra de més de 
105 amics vinculats al projecte i una donació 
econòmica que supera els 12.900€, adreçada a 
diferents projectes impulsats durant l’últim any. 
També cal destacar que el mes de juliol vam ce-
lebrar la IV Trobada d’Amics de la Fundació, on 
vam presentar la nova imatge d’Aliments Onyar 
i vam poder fer la primera visita al nou obrador 
d’alimentació ecològica. 

· 105 amics de la fundació
· 12.900€ d’aportació econòmica

EMPRESES SOCIALMENT 
RESPONSABLES
La Responsabilitat Social Empresarial del tei-
xit empresarial té moltes maneres de fer-se 
efectiva. Des de la Fundació Ramon Noguera 
us oferim assessorament en relació a la Llei 
General de drets de les Persones amb disca-
pacitat i de la seva inclusió social (RD 1/2013), 
d’obligat compliment si sou una organització 
de 50 o més treballadors, i que estableix que 
un 2% de la plantilla s’ha de destinar a perso-
nes amb discapacitat.

Des de la nostra entitat, oferim suport a l’em-
presa al llarg de tot el procés de contractació 
i incorporació de persones amb discapacitat: 
detecció de necessitats, selecció i captació del 
perfil més adequat, formació i suports necessaris.

En el cas que l’empresa opti per mesures alter-
natives, també oferim assessorament, ja sigui 
per la contractació d’algun dels nostres serveis 
o bé per donacions i/o accions de patrocini de 
caràcter monetari.

El Grup Fundació 
Ramon Noguera 
impulsa projectes i 
programes 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.
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C/Indústria, 22 · 17005 Girona 
972 237 611 · comunicacio@grupfrn.cat
www.grupfrn.cat

https://www.facebook.com/grupFRN
https://twitter.com/grupFRN
https://www.instagram.com/fundacioramonnoguera/
https://www.linkedin.com/in/grupfrn/

