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PRESENTACIÓ

Per a mi és un plaer tornar a presentar-vos la memòria de 
l’any 2018. Com cada any, aquesta memòria ens permet 
ser transparents amb tots els nostres col·laboradors i fer 
arribar el més significatiu del nostre treball diari on els pro-
tagonistes son les persones amb discapacitat intel·lectual.

L’any 2018 ha estat clarament marcat pel reforçament dels 
principis inspiradors de la missió de la nostra entitat: la 
qualitat de vida i els drets de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i, en aquets sentit i de manera destacada, hem 
estat molt implicats en accions d’incidència política per la 
defensa de les persones amb discapacitat a Catalunya.

Hem donat continuïtat, també, al projecte d’Aula Especia-
litzada “El Carrilet” de Salt iniciat el setembre 2017 com 
a prova pilot i, alhora, com a projecte pioner a Catalunya, 
donant atenció a cinc infants amb altes discapacitats, amb 
una projecció a mig termini de poder passar a atendre fins 
a 8 infants.

Les activitats dels diferents centres de dia i d’acolliment 
residencial que gestionem a més de 15 centres diferents 
localitzats en diverses poblacions a la comarca del Giro-
nès, s’han fonamentat en el principi d’atenció centrada en 
la persona, dissenyant Plans de Vida personalitzats per a 
cadascun dels usuaris que atenem, i amb activitats inclusi-
ves a la comunitat amb rol social valorat.  

Pel que fa als serveis d’inserció laboral, treballem amb un 
enfocament integral d’acompanyament a la persona en el 
treball, tant en els  nostres centres especials de treball 
com directament a l’empresa ordinària. En aquest àmbit, 
voldria destacar molt especialment el projecte d’aliments 
ecològics i de proximitat “Aliments Onyar”, com un projecte 
de present però, sobretot, de futur. A partir d’una important 
inversió executada entre els anys 2018 i 2019, ens presen-
tarem als nostres col·laboradors i clients amb una nova 
imatge acompanyada de l’eslògan “Tasta la vida”, que con-
vida a tastar els nostres productes i, a la vegada, convida 
a acompanyar-nos i fer-nos suport per donar continuïtat i 
noves oportunitats de treball a les persones amb discapa-
citat del nostre entorn.

El 2018 ha estat un any molt intens en la relació amb altres 
agents europeus a través de la xarxa europea EASPD. La 
participació a la xarxa ens ha portat a gestionar diversos 
projectes europeus així com també participar en els esde-
veniments i ser organitzadors del Congrés de Barcelona 
celebrat en el marc d’aquesta xarxa. 

Remarcar, per últim, el treball fet entre Patronat, direcció, 
professionals, usuaris, famílies i voluntaris de la fundació 
per la millora dels processos de Governança Democràtica 
de la nostra entitat. Durant sis mesos vam fer un treball 
intens per poder implicar tota la fundació en processos de 
millora de la presa de decisions que va tenir com a resultat 
un Pla de Governança de l’entitat.

Els convido a llegir la nostra memòria i alhora els agraeixo 
el seu suport.

Salvi Amagat i Usan
President del Grup Fundació Ramon Noguera
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El Grup Fundació Ramon Noguera és una orga-
nització integrada per quatre entitats d’iniciativa 
social sense ànim de lucre que té com a finali-
tat la creació i gestió de serveis adreçats a per-
sones amb discapacitat intel·lectual i a infants 
amb trastorns en el seu desenvolupament a la 
comarca del Gironès.

Les entitats que formen el grup són la Fundació 
Ramon Noguera (que s’ocupa dels serveis trans-
versals i patrimonials), la Fundació Montilivi 
(que s’ocupa de l’àrea social), la Fundació Mas 
Xirgu i la Fundació Onyar La Selva (que gestio-
nen els serveis de l’àrea laboral).

QUI SOM
1. Aspirem a consolidar-nos com una entitat 
social de referència, reconeguda tant a les co-
marques 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 fa-
mílies a les que atenem i donem suport. 

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

VISIÓ

GRUP 
FUNDACIÓ 
RAMON 
NOGUERA

Treballar per garantir els drets de les persones 
amb discapacitat intel·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 desenvolupament, per contribuir a la 
creació d’una societat més solidària i inclusiva.

MISSIÓ



7

El nostre compromís queda palès en els més 
de 50 anys d’atenció continuada a les perso-
nes amb discapacitat i a les seves famílies, així 
com també 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.

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 àrees operatives. A nivell 
extern, tenim una actitud oberta i col·laborativa, 
cercant sempre les oportunitats per treballar 
conjuntament amb altres empreses, administra-
cions i entitats socials.

Des dels orígens, als anys 60, hem estat sempre 
una entitat dinàmica i amb iniciativa. Cerquem 
constantment noves maneres per atendre millor 
les necessitats de les persones amb discapaci-
tat i les seves famílies.

Compromís

Cooperació

Innovació

Creem oportunitats laborals per a persones amb 
discapacitat intel·lectual a través de l’empresa 
social,  generant els recursos necessaris per la 
desenvolupament de les nostres activitats i ac-
tuant de manera eficient, eficaç i responsable 
envers les persones i l’entorn.

Res del que fem tindria sentit si no ens servís per 
obtenir la confiança dels nostres stakeholders. 
Començant pel respecte, el caràcter vocacional 
i la professionalitat 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: treba-
lladors, empreses col·laboradores, administra-
cions públiques i institucions de la societat civil.

Emprenedoria

Confiança

President: Salvi Amagat Usan
Vicepresidenta: Pepita Perich Pujol
Secretària: Lourdes Marquès Puig
Tresorer: Jordi Masbernat Saló
Vocal: Carles Garrido Llopis
Vocal: Mateu Ginés Mota
Vocal: Òscar Miró Quintana
Vocal: Alfons Noguera Hosta
Vocal: Dolors Punsí Geladó
Vocal: Antoni Ruiz López
Vocal: Ester Triadó Rosa

PATRONAT

VALORS
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RECURSOS 
HUMANS
DADES 2018

PRÀCTIQUES I FORMACIÓ EVOLUCIÓ PLANTILLA

388 
TREBALLADORS

171 hom
es

 192 persones sense discapacitat
49%43% 51%57%

 217 dones

28 PERSONES 
PRACTICANTS

5.885 HORES
DE FORMACIÓ

248
257

284

387

388

2014 2015 2016 2017 2018

GESTIÓ ECONÒMICA

14,8 
milions €

Pressupost 
de gestió 9,6

9,7

9,9

12,5

14,3
14,8

2014 2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUCIÓ PRESSUPOST

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST 2019 ORIGEN FINANÇAMENT PRESSUPOST 2019

Àrea fundacional i transversal

12%

37%

51%

Àrea social

Àrea laboral

54%
Recursos

propis Públic
46%

PREVISIÓ 2019



www.facebook.com/grupFRN

https://es.linkedin.com/in/grupfrn

www.instagram.com/lafundacio

www.youtube.com/user/GrupFRN

www.twitter.com/grupFRN
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COMUNICACIÓ
161 

impactes 
mitjans

43 
PREMSA

87 
MITJANS 
DIGITALS

4
RADIO

87.000
VISITES WEB

27
TV

- Memòria. Publicació que s’edita al març. És 
una presentació dels serveis del Grup Funda-
ció Ramon Noguera amb un recull de dades de 
l’any anterior.

- La Revista de la FRN (Última publicació: num. 
5, juny 2018). Publicació amb continguts i pro-
tagonistes variats, que vol acostar el dia a dia 
de l’organització a tot el nostre entorn.

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

IMPACTES

WEB XARXES

- Informe de Sostenibilitat (Última publicació: 
9a. edició, juliol 2018). S’edita segons la guia G4 
del Global Reporting Initiative, que representa 
la millor pràctica a nivell global per informar pú-
blicament dels impactes econòmics, ambientals 
i socials d’una organització.

- Butlletí electrònic mensual amb continguts de 
notícies, novetats, agenda, serveis, destacats, etc. 

QUALITAT 
I MEDI AMBIENT
- Sistema de Gestió de la Qualitat ISO-9001 certificat 
per AENOR 

- Sistema de Gestió Ambiental ISO-14001 certificat 
per AENOR

- El Grup Fundació Ramon Noguera està compromès 
amb el programa d’Acords Voluntaris per a la reduc-
ció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle de 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

8.270 
seguidors

totals 5.300 Seguidors

1120 Seguidors

1.000 Seguidors

50 Seguidors

1.800 Seguidors



SERVEIS A LES PERSONES

ÀREA SOCIAL
ATENCIÓ A PERSONES ITINERARIS

SERVEIS D’ATENCIÓ A INFANTS
· Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
· Atenció Especialitzada en Escola Bressol

SERVEIS D’ATENCIÓ A ADULTS
· Atenció Especialitzada 

· Teràpia Ocupacional
· Acolliment Residencial

· Respir
· Suport a l’autonomia a la pròpia llar

  

ÀREA LABORAL

INSERCIÓ EN CENTRES 
ESPECIALS  DE TREBALL

· Ocupació en Centre Especial de Treball
· Suport a l’Activitat Professional

INSERCIÓ EN EMPRESA ORDINÀRIA
· Inserció i Treball amb Suport

FORMACIÓ
· Formació per a l’ocupació
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ÀREA 
SOCIAL

SERVEIS D’ATENCIÓ 
A LA INFÀNCIA

Desenvolupament infantil i atenció 
precoç (CDIAP)

Atenció especialitzada 
en escola bressol

SERVEIS

ATENCIÓ A PERSONES

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.

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

1.056 usuaris atesos

5 usuaris atesos

670 usuaris donats d’alta

CENTRES: 

CENTRE: Escola Bressol El Carrilet  
Pg. Països Catalans, 1 · Salt

EVOLUCIÓ
Nº INFANTS ATESOS

753

833

851

949

1.061

2014 2015 2016 2017 2018

PROCEDÈNCIA 
GEOGRÀFICA

11

611
291

43

26

23

16

9

3 Altres (fora de la comarca)*

4

33

Girona

Quart

Salt

Bescanó

Sant Gregori

Canet d’Adri

Sant Martí de 
Llémena

Vilablareix

Aiguaviva Fornells de 
la Selva

Sarrià 
de Ter

C/ Riu Güell, 108 baixos · Girona
C/ Sant Romà, 43-45 · Salt
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SERVEIS D’ATENCIÓ 
A ADULTS

Un model de treball d’atenció 
centrada en la persona

Atenció especialitzada

Teràpia ocupacional

METODOLOGIA

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 entorns de vida.

Servei d’atenció diürna adreçat a persones adul-
tes amb discapacitat intel·lectual que necessiten 
suport extens i generalitzat.

Servei d’atenció diürna adreçat a persones adul-
tes amb discapacitat intel·lectual que té l’objec-
tiu de potenciar i mantenir les capacitats i habili-
tats dels usuaris mitjançant l’ocupació terapèuti-
ca i l’ajustament personal.

13 usuaris atesos

90 usuaris atesos

21 usuaris atesos

15 places

105 places

30 places

CENTRE: C/ Pujada Església, s/n · Sarrià de Ter 

Av/ Montilivi, 123 · Girona 

C/ Lleó I · Llagostera 

Centre Ocupacional Montilivi

Centre Ocupacional Llagostera

Atenció diürna
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Acolliment residencial

Residències i Llars Residencials

Servei adreçat a persones adultes amb discapacitat intel-
lectual basat en nuclis de residència on es proporcionen 
diferents intensitats de suport atenent les necessitats indi-
viduals de cada usuari, amb l’objectiu d’oferir-los un entorn 
el més semblant possible a la llar familiar. 

130 places

PLACES

Residència Fontajau 30
20

10

10

3

12

10

9

18

Residència Sarrià

Llar residencial RN I

Llar residencial RN II

Llar residencial RN III
Llar residencial RN IV

Llar residencial RN VI

Llar residencial RN VII

Llar residencial RN VIII

CENTRE

Respir

Suport a l’autonomia a la pròpia llar

Des de l’Acolliment Residencial, s’ofereix el servei Respir, 
adreçat a les famílies que necessiten d’una plaça de resi-
dència de manera eventual.

Servei adreçat a persones adultes amb discapa-
citat intel·lectual que viuen en un habitatge pro-
pi o de lloguer, soles, en parella o amb d’altres 
persones, de manera autònoma i independent, a 
qui s’ofereix el suport necessari per promoure la 
seva integració social.

30 usuaris atesos

17 usuaris atesos

97 usuaris atesos

EVOLUCIÓ
Nº ADULTS ATESOS

199
201

214
219

238

2014 2015 2016 2017 2018

120
38

3

13

8

5

33

4

49

1

46

64
38

10

4
1 1

1

7

3

1Altres comarques

La Selva

Pla de l’Estany

Baix Empordà

Alt Empordà

<20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

+ de 60

*

1

9

13

Girona

Bordils

Quart

Sant Joan 
de Mollet

Cassà de
la Selva

Llagostera

Salt

Bescanó

Sant Gregori

Vilablareix

Fornells de 
la Selva

Sarrià 
de Ter

Sant Julià 
de Ramis

Medinyà

EDAT

GÈNERE

100 138

Residència RN V 8

PROCEDÈNCIA 
GEOGRÀFICA
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ÀREA 
LABORAL

INSERCIÓ EN 
CENTRES ESPECIALS 
DE TREBALL (CETs)

ITINERARIS

Els Centres Especials de Treball són empreses 
socials d’entorn protegit que es gestionen 
amb un objectiu final d’ocupació de persones 
amb discapacitat.

Per a aquesta finalitat, es creen línies d’activitat 
empresarial que ofereixen ocupació en diferents 
àmbits professionals.

EVOLUCIÓ Nº TREBALLADORS 
AMB DISCAPACITAT ALS CETs

CETs

106
115

130

200
196

2014 2015 2016 2017 2018

Centre Especial de Treball Mas Xirgu

Centre Especial de Treball Onyar La Selva

C/ Indústria, 22 · Girona

Ctra. Sant Feliu de Guíxols, km. 5 · Quart

OCUPACIÓ PER 
LÍNIES D’ACTIVITAT 

111013

27

57

43

Neteges industrials

Muntatge industrial

Moda, bugaderia 
i hostaleria

Serveis centrals Obrador

Jardineria i Forestals

35

Rentat de vehicles

Ocupació en Centre Especial 
de Treball

196 Treballadors amb discapacitat
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Servei de suport que s’ofereix a les persones amb 
discapacitat intel·lectual amb especials dificultats 
que estan ocupades als nostres Centres Especials 
de Treball.

135 usuaris atesos

EVOLUCIÓ Nº TREBALLADORS 
USAP ALS CETs

84
86

89

141
135

2014 2015 2016 2017 2018

PROCEDÈNCIA 
GEOGRÀFICA

72
30

15

4

3

15

2

41

2

38

36
1

2

1

Altres comarques

La Selva

Pla de l’Estany

Baix Empordà

Maresme

<20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

+ de 60

*

4

2

2

Girona

Quart

Cassà de
la Selva

Llagostera

Salt

Sant Gregori

Sarrià 
de Ter

EDAT

GÈNERE

52 83

Suport a l’Activitat
Professional (USAP)
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FORMACIÓ PER A 
L’OCUPACIÓ

INSERCIÓ EN 
EMPRESA ORDINÀRIA

Treball amb suport

Oferim suport a la persona amb discapacitat en 
la recerca de feina i apropem la realitat d’aquest 
col•lectiu a les empreses per fomentar-ne la 
inserció.

Un cop inserida la persona a l’empresa, l’acompa-
nyem i li donem suport en el lloc de treball. 

9 empreses col·laboradores

22 persones inserides a 
l’empresa ordinària

44 orientacions

Des de la nostra organització, a banda de po-
tenciar la inserció als nostres centres especi-
als de treball, estem impulsant altres serveis 
que van en la línia de formar les persones amb 
discapacitat intel•lectual i donar-los sortides 
laborals a l’empresa ordinària a través del tre-
ball amb suport.

Estem potenciant els Itineraris Formatius en el 
marc de l’àrea laboral de l’entitat, mitjançant el 
desenvolupament de diferents projectes d’ori-
entació, formació i inserció  amb els següents 
objectius:

- Orientar les persones amb discapacitat in-
tel•lectual en la seva recerca d’oportunitats.

-  Formar-les en diferents àmbits per facilitar la 
seva incorporació al mercat laboral.

- Inserir-les en els nostres centres especials de 
treball i a l’empresa ordinària.

En aquest sentit, aquest 2018 s’han gestio-
nant diversos programes d’orientació i acom-
panyament a la inserció i s’han treballat les 
següents línies de formació:

- Operacions bàsiques en Neteja

19 alumnes

-Operacions bàsiques en Hostaleria

28 alumnes



www.instagram.com/lafundaciowww.facebook.com/rentat.lafundacio

www.instagram.com/lafundaciowww.facebook.com/bugaderia.lafundacio

www.instagram.com/lafundaciowww.facebook.com/lafundacio
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PRODUCTES I 
SERVEIS AMB 
VALOR AFEGIT

Les línies d’activitat empresarial gestionades als 
nostres centres especials de Treball i creades 
amb l’objectiu d’ocupar persones amb discapa-
citat, 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. 

NETEGES 
INDUSTRIALS

Serveis per a empreses i administracions: 
neteges de manteniment d’instal•lacions, posta 
a punt, vidres en alçada, polits, etc. Maquinària 
especialitzada i àmplia flota de vehicles.  

972 237 611

comunicacio@grupfrn.cat

JARDINERIA I SERVEIS 
FORESTALS 

MUNTATGE 
INDUSTRIAL

Serveis per a empreses i administracions: cons-
trucció i manteniment de jardins, conservació 
de parcs i vials, podes, etc. Disposem de maqui-
nària i eines especialitzades, i d’una àmplia flota 
de vehicles.  

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

972 237 611 

972 237 611 

comunicacio@grupfrn.cat

comunicacio@grupfrn.cat

Rentat de Vehicles

Llança, túnel de rentat automatitzat amb dife-
rents graus d’acabat, i neteja manual d’interiors 
(vidres, llandes, tauler, etc.)

Túnel de rentat automàtic i aspiració autoservei

Servei de rentat i neteja per a tot tipus de vehi-
cles de gran volum: camions, tràilers, autocars, 
caravanes. Túnel de rentat, llança i neteja de cai-
xa. Servei de dutxa.

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.

Botiga de joies i bijuteria de disseny i elaboració 
artesanal pròpia, altres complements i calçat.

972 400 244

972 405 853

972 249 403 

972 249 403 

C/Indústria, 22 Girona

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

C/Indústria, 22 Girona

C/Indústria, 22 Girona

RENTAT MONTFULLÀ

Més informació: www.lafundaciocatering.com

Botiga online de productes artesanals: 
www.lafundacio.net

Bugaderia

Moda i complements
Vehicles industrials

Cotxes

Cotxes

RENTAT MAS XIRGU



www.instagram.com/lafundaciowww.facebook.com/tallerdegustacio

www.instagram.com/lafundaciowww.facebook.com/lafundacio.catering

www.instagram.com/larosaleda.jardidegustaciowww.facebook.com/larosaleda.degustacio

www.instagram.com/aliments_onyarwww.facebook.com/alimentsonyar www.twitter.com/AlimentsOnyar www.linkedin.com/in/alimentsonyar
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Aliments Onyar és una marca de productes 
ecològics boníssims, de qualitat i km. 0. Estem 
especialitzats en l’elaboració de pasta i pizza 
fresques i elaborats.

Més informació i punts de venda: 
www.alimentsonyar.org

972 237 611

alimentsonyar@grupfrn.cat

Solucions gastronòmiques amb alt valor soci-
al per a esdeveniments d’empreses i organit-
zacions. Excel•lent relació qualitat-preu, amb 
varietat de propostes, flexibilitat en el servei i 
professionalitat.

Més informació: www.lafundaciocatering.com

972 237 611

lafundaciocatering@grupfrn.cat

L’emblemàtic edifici dels jardins de la Devesa de 
Girona és un Cafè Restaurant on oferim cuina 
d’inspiració mediterrània amb productes de la 
terra. Esmorzars i menú diari, i diumenges amb 
vermuts musicals. Menús especials per grups 
(dinars i sopars).

Més informació: www.larosaleda.cat

972 095 882

Pg. de la Devesa, 1 Girona

info@larosaleda.cat

Càtering

Cafeteria on s’ofereix una acurada selecció de 
productes de qualitat amb un toc artesà únic. 
Esmorzars, dinars i berenars bons i saludables.

872 264 959

C/Indústria, 22 Girona 

Taller Degustació
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PROJECTES 
DESTACATS 
2018
Treballem contínuament en la recerca d’oportu-
nitats, amb l’objectiu d’esdevenir un referent en 
innovació social i de trobar noves vies per por-
tar a terme projectes que aportin valor i conei-
xement als professionals i als usuaris de l’orga-
nització. Destaquem tres dels projectes que hem 
treballat durant el 2018

IN4ALL és un projecte Erasmus+ que la Fundació 
Ramon Noguera ha treballat a nivell europeu 
en col•laboració amb 3 entitats socials més: 
Primavera 85, d’Itàlia, Rotonde, de Bèlgica i APGA, 
d’Eslovènia. L’objectiu principal del projecte és 
promoure la inclusió social de persones amb 
discapacitat a través de la pràctica de l’activitat 
física saludable i l’activitat esportiva.

La finalitat de totes les organitzacions participants 
és donar suport a grups vulnerables i cadascuna 
defineix una aproximació concreta per assolir-ho 
a través de l’esport i l’activitat física. L’intercanvi 
d’experiències i bones pràctiques de cada entitat 
participant incrementarà el coneixement i la 
consciència sobre la situació actual de l’esport 
en els grups més vulnerables (especialment de 
persones amb discapacitat).

El projecte, de 18 mesos de durada, ha plantejat 
dues reunions transnacionals durant el 2018, en 
les quals s’ha aprofitat per mostrar com abordar 
la pràctica de l’esport i l’activitat física en el 
col•lectiu de persones amb discapacitat:

IN4 ALL L’esport com una eina 
d’inclusió a la comunitat

Easy Cooking

Més informació a                                                   
www.inclusion4allsports.wordpress.com

Més informació a:                                                            
www.easycooking.team

-  Setmana mundial de l’Activitat Física. Girona, del 
3 al 6 d’abril (va incloure activitats d’esport adaptat i 
una taula rodona sobre discapacitat i activitat física)

- Turisme esportiu accessible. Vicenza (Itàlia), 
setembre (va incloure activitats de turisme esportiu, 
opcions de mobilitat sostenible i sessions de debat)

- Torneig de Netball comunitari. Brasschaats 
(Bèlgica), juny (inclourà un torneig de netball i la 
reunió finals amb les conclusions del projecte)

Pel 2019

Pla de governança democràtica

Durant els primers sis mesos del 2018, el Grup 
Fundació Ramon Noguera ha participat en el 
Programa d’Acompanyament a la millora de la 
Governança Democràtica promogut per la Con-
federació i el Departament de Treball, Afers so-
cials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 
que ha tingut com a resultat l’elaboració d’un 
Pla de Governança Democràtica de l’entitat.

El procés d’elaboració d’aquest pla, que ha 
comptat amb una àmplia representació de 
patrons, equip directiu, treballadors i usuaris, 
ha sigut un aprenentatge i una oportunitat per 
aprofundir en la millora dels mecanismes de 
Governança de l’organització i avui podem dir 
que hem portat a terme algunes accions con-
cretes molt exitoses posant de manifest el nos-
tre compromís en la millora de la participació i 
dels processos de decisió de l’organització.

EASY COOKING és el nom abreujat del projec-
te “Development of a Cook Book for Students 
with Mental Disabilities (Desenvolupament 
d’un llibre de cuina per a estudiants amb dis-
capacitat intel•lectual)” del programa europeu 
ERASMUS+. Es va iniciar el setembre del 2017, 
té una durada de dos anys i està coordinat per 
l’entitat Vocational Training Centre Margarita 
(Grècia), comptant amb els socis Orchardville 
Society Ltd (Regne Unit), ARCIL (Portugal), 
EPSYME (Grècia), Organization Earth (Grècia), 
Harokopio University (Grècia) i la Fundació Ra-
mon Noguera.

L’objectiu principal del projecte és coproduir 
un llibre de receptes de cuina fàcil i millorar 
l’autonomia de les persones amb discapacitat 
intel•lectual a través de sessions de formació 
de cuina fàcil i cultiu d’aliments a petita esca-
la. S’ha fet recerca de receptes dels diferents 
països participants amb criteris de  dieta salu-
dable, menjar tradicional, productes ecològics 
i de proximitat, identitat cultural, etc.

La Fundació Ramon Noguera ha participat tant 
en la implementació de metodologies d’apre-
nentatge en l’àmbit de cuina fàcil i de cultiu 
ecològic aplicat a la cuina del dia a dia, com 
en la realització de les principals activitats: 
recerca, formació i desenvolupament d’horts 
urbans, sessions de cuina per a persones amb 
discapacitat intel•lectual, publicació d’un ma-
nual pel formador, comunicació i difusió del 
projecte i disseny del llibre de cuina fàcil, la 
publicació del qual està prevista per al 2019.
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COL·LABORAR 
AMB LA 
FUNDACIÓ 
RAMON 
NOGUERA
El Grup Fundació Ramon Noguera impulsa 
projectes i programes destinats tant a em-
preses 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.

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 2018, hem comptat amb el suport 
de 160 persones voluntàries, entre les quals 
n’hi ha un 63% que provenen del Voluntariat 
Corporatiu, una línia directa de col•laboració 
amb empreses que impulsen les seves polítiques 
de Responsabilitat Social Corporativa. 

Amics de la Fundació és un programa de me-
cenatge organitzat com una xarxa de suport 
que permet a qualsevol persona o empresa vin-
cular-se als projectes socials que desenvolupem 
mitjançant una aportació econòmica periòdica 
fixada pel mateix col•laborador.

Durant el 2018 hem assolit la xifra de 104 amics 
vinculats al projecte. També cal destacar que 
el mes de juliol vam celebrar la III Trobada 
d’Amics de la Fundació a La Rosaleda Jardí De-
gustació, on vam presentar l’obrador d’aliments 
ecològics com a projecte d’inserció laboral i el 
nou logotip de la marca dels productes que se’n 
deriven i es comercialitzen, Aliments Onyar.

Voluntariat Amics de la fundació

La Responsabilitat Social Empresarial del tei-
xit empresarial té moltes maneres de fer-se 
efectiva. Des de la Fundació Ramon Noguera 
oferim assessorament en relació a la Llei Ge-
neral de drets de les Persones amb discapa-
citat 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.

Les empreses poden inserir laboralment aques-
tes persones i, en aquest cas, us oferim suport 
en el procés de detecció de necessitats, la ges-
tió de la selecció i captació del perfil més ade-

Empreses socialment responsables

quat i la formació i el suport necessaris du-
rant el procés d’incorporació.

En el cas que la contractació directa resulti 
especialment difícil, us oferim assessora-
ment en les mesures alternatives que preveu 
aquesta llei: 

- Contractació dels nostres serveis

- Donacions i accions de patrocini 

- Enclavaments laborals
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