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la nostra missió
“Avançar conjuntament en el camí cap a l’excel·lència, desenvolupant
sinèrgies per tal de garantir la viabilitat social i econòmica dels nostres
projectes.”

la nostra visió











Desenvolupar models d’empresa social, a través d’un procés de creació de millora
continua en el binomi de les persones i l’economia.
Ser referent en l’àmbit social, laboral i d’atenció a les persones dels col·lectius
vulnerables, com a model de desenvolupament conjunt, mobilitzador i generador
de recursos.
Ser un model d’opinió i influència en tots els àmbits d’actuació, cercant les
complicitats d’altres agents socials, tot generant un discurs propi.
Ser generadors i aportadors de valor en el nostre entorn.
Cercar la participació en projectes d’altres àmbits territorials des de l’arrelament al
propi territori.
Ser una marca reconeguda com a model d’empresa social.

els nostres valors










Una visió compartida
El compromís
L’excel·lència
El treball en equip
La innovació
La responsabilitat
La integritat
La coherència
I la proactivitat als canvis
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els nostres objectius
1. Recolzar el desenvolupament mutu de les entitats associades, a través
d’instruments de “benchmarking” o de comparació amb les millors experiències
d’origen intern o extern a les organitzacions agrupades, aprofitant al màxim les
potencialitats dels socis.
2. Potenciar les relacions de negoci i comercials entre les organitzacions agrupades,
suscitant sinèrgies a través del treball en comú per millorar processos, afegir valor a la
cadena client-proveïdor i ampliar mercats.
3. Sumar esforços per innovar i explotar la tecnologia existent, d’acord amb els
objectius socials, polítiques i estratègies de cada soci.
4. Col·laborar en la recerca de solucions a problemàtiques i dèficits que es puguin
detectar en l’àmbit de l’atenció a les persones amb disminució.
5. Crear els instruments apropiats per una millor coordinació, transferència
d’informació i de coneixement entre les empreses associades.
6. Participar de manera compartida en la promoció, assessorament i implantació de
nous projectes, estudis, etc., formalitzant els oportuns contractes i acords.
7. Promoure programes formatius i d’intercanvi de tècnics i professionals de les
organitzacions participants amb la finalitat de millorar els sistemes de gestió social i
empresarial.
8. Identificar, valorar i promoure en el seu cas, les relacions amb partners i les
oportunitats d’establir aliances amb d’altres organitzacions o estructures associatives.
9. Promoure la millora contínua i el respecte al medi ambient dins de l’associació i de
cadascun dels socis.
10.Participar en projectes d’àmbit transnacional i de cooperació internacional.
11.La prestació de serveis d’atenció a les persones, com ara, d’atenció assistencial, de
suport i d’integració social i laboral.
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les nostres línies estratègiques


Garantir l’atenció centrada en la persona, oferint els suports que promoguin les
seves pròpies decisions i facilitin la seva participació en la comunitat.



Avançar cap a l’excel·lència tot desenvolupant el procés de millora contínua i
innovació, amb la participació de tots els treballadors i d’altres col·laboradors,
orientant els nostres serveis a la millora del grau de satisfacció dels clients interns
i externs.



Garantir una actuació preventiva que minimitzi els riscos laborals i minimitzi els
danys a les persones, promovent la implicació de tots els treballadors.



Mantenir una política de respecte ambiental que minimitzi els impactes negatius
i potenciï els positius.



Incrementar les aliances estratègiques ocasionals o permanents amb d’altres
entitats d’economia social, administracions i empreses buscant les sinèrgies, la
coresponsabilitat i l’aportació de valor mutu.



Aconseguir un creixement econòmic sostenible de cada entitat, garantint la
viabilitat econòmica per cada projecte i servei.



Afavorir el creixement de les persones com a treballadors del coneixement, per
tal de poder assumir els nous reptes plantejats.



Posar el nostre coneixement al servei del desenvolupament de territoris
socialment responsables, avançant conjuntament amb tots els agents implicats,
amb la coresponsabilitat de les Administracions Públiques.



Diversificar els nostres serveis definint com a objecte d’atenció el col·lectiu de
persones amb dificultats d’inserció sòcio-laboral, posant especial atenció en
les persones amb discapacitat, i les seves famílies.
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algunes xifres
2.598
4.698
516

treballadors ,

1.316 treballadors amb discapacitat

serveis prestats a les persones
voluntaris que col·laboren estretament amb les nostres organitzacions

(Dades a 31.12.2019)

8 organitzacions

arrelades al territori

La Fageda (La Garrotxa)
Associació Sant Tomàs – PARMO (Osona)
Fundació Viver de Bell-lloc (Vallès Oriental)
Fundació Privada Tallers de Catalunya (Barcelonès)
Associació Esclat (Barcelonès)

Fundació Privada Ginac (Alt Camp)
Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell (Baix Penedès)
Fundació Privada Onada (Tarragonès)
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oferim serveis a les persones
Els nostres professionals i voluntaris treballen per oferir els suports que necessiten les
persones que atenem des dels diferents serveis:















Centre de desenvolupament i atenció precoç (CDIAP)
Centre de Pedagogia Terapèutica l’Estel (Escola)
Serveis de Teràpia Ocupacional (STO)
Serveis Ocupacionals d’Inserció (SOI)
Serveis Prelaborals
Unitat de suport a l’activitat professional (USAP)
Centres de Formació Ocupacional (CFO)
Serveis d’Intermediació Laboral (SIL)
Escola de Turisme del Baix Penedès (ETBP)
Centres d’atenció per persones greument afectades
Llars-residències
Serveis de Suport a la llar
Centres de Lleure i esport
Programes de voluntariat

…entitats orientades a les persones
Persones ateses per serveis
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oferim serveis a les empreses i
administracions
Activitats productives1 dels nostres Centres Especials de Treball (CET):
Serveis de jardineria i medi ambient








Jardineria.
Treballs forestals (neteja de rieres i torrents, manteniment de boscos ... ).
Agricultura ecològica i distribució cistelles.
Viverisme.
Gestió de residus (recollida, tria i reciclatge de residus, gestió de deixalleries, clausura
d'abocaments municipals ...).
Rentat ecològic de vehicles.
Educació cívica i ambiental.

Serveis de neteja i manteniment d’espais

















Pintura viària.
Neteja viària.
Neteja d'equipaments.
Manteniment d'espais (manteniment instal·lacions, muntatge entarimats festes
municipals…).
Pintura i rehabilitació.
Vigilància d'aparcaments i zones blaves.
Digitalització.
Externalització serveis administratius (custòdia documental...)
Màrqueting directe.
Missatgeria.
Impremta i copisteria.
Suport a esdeveniments.
Servei de cuina per a col·lectivitats, gestió de cuines externes i càtering.
Serveis industrials.
Gestió d’enclavaments.
Productes làctics, conserves i melmelades

Altres activitats de serveis:
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Gestió laboral d'entitats d'economia social.
Assessoria en la gestió de la qualitat i el medi ambient.
Gestió de les tecnologies de la informació.
Estudis i desenvolupament de projectes.

Al nostre web hi trobareu els serveis que us poden oferir cadascuna entitats (www.sinergrup.net)
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mantenim i creem ocupació
Durant els darrers anys, i amb l’actual crisi econòmica que travessa el nostre país, les
nostres entitats s’esforcen per mantenir i crear nous llocs de treball, amb la dedicació
de totes les persones que hi formen part, fent especial atenció, a les persones amb
discapacitat i altres col·lectius més vulnerables i en situació d’exclusió social.

Total treballadors. Distribució per gènere

1.285

49% homes

1.313

51% dones
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Treballadors amb discapacitat:
Distribució segons tipologia.

Distribució segons edat (menor o major de 45 anys)

Distribució segons contractació temporal o indefinida.

9

la nostra aportació durant el 2019 …
Desenvolupament organitzacional
Compartim
Un exercici que fem anualment és el compartir novetats i objectius estratègics de totes les
entitats sòcies, per a que tots els membres del grup els coneguin i s’identifiquin amb aquells
en els que es poden crear sinèrgies i alinear amb els propis de sinergrup.
Anualment realitzem reunions plenàries i amb el grup de presidència, per a impulsar les
iniciatives d’interès del grup.
D’altra banda creem grups de treball i operatius per temes específics segons demanda i
necessitats de les entitats.
Reunions grup presidència.
Bimensuals
Ubicacions diverses entitats sòcies

28 d’octubre
Reunió grup comunicació
Sinergrup
Barcelona
30 d’octubre
Reunió grup Formació Dual
Sinergrup
Vic

10

Recolzament del desenvolupament mutu
Recolzem el desenvolupament mutu de les entitats associades, a través d’instruments de
“benchmarking” i anàlisi de les millors experiències d’origen intern o extern, aprofitant al
màxim les potencialitats dels nostres socis.
5 de setembre
Reunió control horari
Sinergrup
Vic

Reunions i visites amb entitats de referència
22, 23 i 24 de maig
Visita ASPRODES
Salamanca

28 d’octubre
Diàlegs d’Innovació Social
Organitzat per Amadip-Esment
Palma de Mallorca

26 de novembre
Visita Som Fundació: Metodologies Agile
Barcelona
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Sostenibilitat econòmica
Defensa dels interessos dels nostres CET’s socials i serveis d’integració
laboral
Una bona part de la sostenibilitat econòmica de les nostres organitzacions es centra en els
seus centres especials de treball, per això cal defensar els seus interessos i posar en èmfasi
el seu valor social.
Hem mantingut reunions de treball amb altres agrupacions del sector i treballem plegats per
explicar a les Administracions dels beneficis de donar suport en la contractació pública als
CET’s socials, des d’una visió holística de la persona, doncs no només es tracta de donar
ocupació, sinó de tots els suports que requereixen els nostres treballadors, amb discapacitat i
en situació de més vulnerabilitat, i que només els hi podem garantir, des dels diferents
dispositius i serveis, d’organitzacions com les nostres, amb una experiència de més de 40
anys al servei de les persones i donant resposta a les necessitats del territori.
L’any 2019 ha estat un any convuls que ens ha obligat ha manifestar el nostre desacord
davant la repercusió que suposa l’increment del SMI, si no s’acompanya de les mesures
adecuades, per part de l’Adminsitració, que assegurin la sostenibilitat dels centres especials
de treball, sense ànim de lucre, a més d’una década de mòduls congelats que han a patit els
serveis assistencials de les nostres entitats, i que posen en perill la seva sostenibilitat. Ens
hem sumat a tot el sector de la discapacitat i ens hem fet escoltar.

Cada dijous
Concentracions a cada territori: Salvem els
CET’s / 10 anys congelats
Sector de la discapatitat intel·lectual.
AEES Dincat
Barcelona

11 d’abril
1a. Gran mobilització: Salvem els CET’s / 10
anys congelats
Sector de la discapatitat intel·lectual.
AEES Dincat
Barcelona

21 de maig
2a. Gran mobilització: Salvem els CET’s / 10
anys congelats
Sector de la discapatitat intel·lectual.
AEES Dincat
Barcelona

14 de març
Reunió amb el Director General del SEPE, i
aconseguint el seu compromís per a que el
Govern de la Generalitat disposés de fons
suficients per al 2019 per cobrir el 55% del SMI
dels treballadors del CET, amb especials
dificultats.
Madrid
17 de juny
Presentació Llibre blanc per la formació,
ocupació i treball de les persones amb
discapacitat i especials dificultats als centres
especials de Catalunya
AEES Dincat. Cosmocaixa. Barcelona
19 de desembre
Presentació Llibre Blanc
Ministerio de Trabajo. Madrid

Identificació i recerca de fonts de finançament
Hem identificat, i contínuament estem fent recerca de noves fonts de finançament
que ens permetin impulsar iniciatives i projectes.
Mantenim informats als nostres socis de les convocatòries públiques i privades que
poden ser d’interès, per finançar i donar suport als projectes que desenvolupen.

13

Atenció centrada en la persona
Col·laborem amb les entitats en la recerca de solucions a problemàtiques i dèficits que es
puguin detectar en l’àmbit d’atenció de les persones amb discapacitat i altres col·lectius
vulnerables i amb risc d’exclusió social.
Durant el 2019 hem desenvolupat les següents iniciatives:

PROJECTE COSPE (2019-2020): RESPOSTES DAVANT DE NOUS PERFILS
Aquest projecte es fonamenta amb tres aspectes que identifiquem a les entitats i que les
orienten a fer una especial atenció per cercar respostes davant de nous perfils:
1.
2.

3.

L’envelliment i deteriorament de les persones, així com la manca de flexibilitat
de la cartera de serveis socials.
La incorporació creixent de casos amb doble patologia (discapacitat
intel·lectual i trastorn mental), casos amb trastorns mentals severs i joves amb
importants trastorns de conducta.
La prevalença de diagnòstics amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista).

L’objectiu general del projecte és donar suport als professionals de les entitats sòcies de
Sinergrup en l’adquisició de coneixement en l’atenció a les persones en el marc de
l’envelliment, el trastorn mental i trastorns de l’espectre autista (TEA). Agrupant les activitats
en grans blocs, segons 4 objectius específics:
1.
2.
3.
4.

Difondre el coneixement adquirit, i de més actualitat del sector per generar
canvis de l’atenció a les persones.
Reconèixer i posar en valor la tasca realitzada per als professionals i les
entitats.
Organitzar activitats de formació continuada.
Oferir serveis d’informació i assessorament als professionals.

29 de març
Visita Meritxell Benedí, Directora general de
Serveis Socials de la Generalitat.
a La Fageda
Santa Pau
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3 i 4 de juliol
II Congrès Inclusió.cat

Difusió
Assistència
Presentacions paral·lel·les
Comunicacions (pòsters)
Difusió posterial dels materials
Suport equip EINA (Auxiliars)
Vic (Barcelona)
Joan Roa, de Viver de Bell-lloc va fer una
presentació paral·lel·la sota el títol:
Associació Sant Tomàs i Ver de Bell-lloc van
presentar comunicacions (pòsters):

Els i les alumnes del curs de telefonista
recepcionista d’Eina, el Centre de formació i
inserció laboral de l’Associació Sant Tomas,
han col·laborat en el Congrès.

Amb el suport de:
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PROJECTES: MODEL DE FORMACIÓ DUAL I ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES
Amb la nostra participació a Dincat, i concretament des de la vocalia de formació, hem

col·laborat i impulsat una prova pilot per l’acreditació de competències de
treballadors amb discapacitat i un grup de treball per desenvolupar un model de
Formació Dual. Aquest model s’ha presentat davant la Direcció del SOC, la Direcció
General d’Economia Social, i els principals agents socials (Sindicats, Pimec...).

20 de febrer
Presentació Pla de formació
AEES Dincat
Palau Macaya. Barcelona

21 i 22 de març
Jornada: La oportunidad de cambiar las
cosas
Presentació situació a Catalunya.
Visita nou centre
Presentació i avenç de les liníes generals del
Llibre blanc.

Amadip esment
Palma de Mallorca

Reunions grup impulsor Formació Dual
AEES Dincat
28 de feber
28 de març
6 de juny
Barcelona
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25 de setembre
Reunió amb AMMFEINA
AEES Dincat. Barcelona
Jornada AMMFEINA on es fa la presentació
resultats prova pilot d’acreditació de
comptencies de treballadors amb discapacitat
de CET per part del CONFORCAT. Sant Boi de
Llobregat

14 de novembre
Model de Formació Dual. Presentació a
ALLEM
Sinergrup
Lleida

28 de novembre
Seminari Formació Dual
AEES Dincat
Barcelona
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Relacions externes i comunicació
Creiem important mantenir un diàleg obert amb els principals representants polítics, així com
a entitats del Tercer Sector, per tal d’avançar en els drets i l’autonomia de les persones amb
discapacitat i especials dificultats, cercant sinèrgies amb el territori i generant noves
oportunitats.
Hem organitzat visites i reunions de treball amb representants de partits polítics i altres grups
d’interès per explicar els nostres projectes i que és els que ens preocupa.
Cerquem la col·laboració, complicitat i suport de les entitats del sector per tal de que ens
ajudin a tirar endavant els objectius que ens permetin a tots avançar.
Donem suport i participem activament a les juntes directives l’Associació Empresarial
d’Economia Social Dincat i a la Federació de Dincat, i hem estat protagonistes per que
Dincat esdevingui una sola veu, i així poder seguir fent incidència entorn als principals reptes
del sector. Això ens permet estar presents a d’altres foros com AEDIS, PIMEC, La
Confederació i la Taula del Tercer Sector.
D’altra banda des de la vocalia de formació hem col·laborat i impulsat una prova pilot

per l’acreditació de competències de treballadors amb discapacitat i un grup de
treball per desenvolupar un model de Formació Dual.

12 de juny
Assemblea Anual
AEES Dincat
Barcelona

17 de juny
Presentació Llibre blanc per la formació,
ocupació i treball de les persones amb
discapacitat i especials dificultats als
centres especials de Catalunya
AEES Dincat
Cosmocaixa. Barcelona
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17 de juny
Sopar anual PIMEC
Grup PIMEC Formació i Ocupació
MNAC. Barcelona

26 de juny
Plenari de la sectorial de Formació
Reunió PIMEC-Formació i Ocupació
AEES Dincat
Barcelona

27 de juny
Assemblea Anual Dincat Federació
Elecció nova junta
UPF. Barcelona

5 setembre
Reunió al Parlament, amb el seu
President per presentar la nova junta de
Dincat i les línies estratègiques a
desenvolupar en els propers anys. Posant
de manifest el risc que corre el model
català de serveis a les persones amb
discapacitat intel·lectual. Barcelona
9 de setembre
Plenari de concertació
AEES Dincat
Barcelona
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23 de setembre
Plenari d’entitats
AEES Dincat
Barcelona

31 d’octubre
DINCAT reclama als partits polítics al
Congrés que el 10N no s’oblidin de les
persones amb discapacitat intel·lectual
Reunió de les juntes
Barcelona

21 de novembre
I Congrès Català de la Formació Professional
PIMEC. Entitat Col·laboradora: AEES Dincat
Barcelona

19 de desembre
Presentació Llibre Blanc
AEES Dincat
Ministerio de Trabajo.
Madrid
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Comunicació
Ens fem reso de les notícies més destacades de les nostres entitats, per al coneixement mutu
i la seva difusió en el sector i la societat en general.
-

Gestió continguts 2.0: Facebook, Twiter i Linkedin

-

Gestió i actualització de continguts al web.

-

Publicació i difusió de la memòria anual 2018.

-

Publicitat i difusió de serveis i productes de les entitats.
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Reconeixements destacats
1 de juliol
Reconeixement internacional de l’Institut
Arbinger a La Fageda

Salt Lake City (EEUU)

26 de novembre
Medalla d’honor de l’Ajuntament de
Barcelona, per Lola de la Fuente, per la seva
tasca com a Directora General d’Esclat Grup
social

Barcelona

22

A la memòria de
Jose Antonio Segarra
Membre del Patronat de La Fageda, Fundació.
Professor IESE. Expert en direcció comercial i
en govern de pymes.
Impulsor i coautor del Llibre Blanc per a la
formació, ocupació i treball de les persones
amb discapacitat i especials dificultats als
centres especials de treball de Catalunya (Abril
2019).

Joan Bertran i Reguera
President d’honor de l’Associació Esclat de
Barcelona durant 27 anys.
Va ser membre de la Junta Directiva de
la Federació APPS, actualment Dincat, (20002005) i de la Federació ECOM Barcelona (20042007).
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trobareu més informació de nosaltres a
www.sinergrup.net
www.facebook.com/sinergrup
Twiter: @sinergrup
Linkedin: sinergrup_
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