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1. PRESENTACIÓ DEL PATRONAT DE TRESC 

2018, un nou any acabat. Una nova memòria que vol explicar el que hem fet, com ho 

hem fet i per què ho hem fet.  

I d'entrada ho farem com més ens agrada que és des de les experiències de persones 

que han participat dels diferents serveis que estem oferint: el Servei Prelaboral de 

Palafrugell, el Servei Ocupacional d'Inserció de Girona, des de l'empresa Gestocks que 

fa més de 15 anys que té contractada una noia i des de la formació d'Igualtat 

d'Oportunitats que hem ofert a tothom per tal de potenciar l'empoderament i la 

participació i donar un missatge clar a la nostra societat. 

També ho farem a través d'explicar-vos-ho amb dades, dades de persones ateses, 

quantes han trobat feina, en quines empreses, quins han estat els resultats econòmics, 

d'on han sortit els diners que ens han permès seguir endavant. 

Aquest 2018 per motius diversos (dos projectes que s'han desenvolupat durant tot 

l'any però que el finançament no s'ha resolt fins a l'octubre i el desembre 

respectivament) els resultats econòmics de l'any han estat molt negatius, amb  

pèrdues d'uns 148.000€ i aquest fet, greu per la nostra entitat, ens ha preocupat molt 

sobretot el darrer mig any ja que, tot i dedicant tots els esforços possibles per mirar de 

revertir la situació  finalment no s’ha aconseguit eixugar el dèficit. Aquest és un fet que 

ens condiciona el funcionament dels anys 2019 i 2020 ja que tenim molts nous 

projectes que volem iniciar i que s'han de posposar o replantejar. 

Part dels esforços de l'any 2018 també han estat enfocats a ser una entitat més 

transparent i han quedat plasmats en una nova web, www.fundaciotresc.org, que us 

convidem a consultar, compartir i millorar. És important! La participació de totes les 

persones ateses, les famílies, les empreses, les persones de l'administració, els altres 

agents socials, de salut, educatius amb qui col·laborem, aquesta ens ajudarà a fer-la 

més útil i més accessible. 



 

 
 

 

Finalment i molt lligat al tema de la transparència, difusió i visibilitat hem començat a 

preparar la celebració dels 25 anys de la Fundació  durant l'any 2019 que desitgem que 

sigui un èxit . 

 Destaquem el canvi de logotip que abans ens definia des del treball, amb les rajoles 

d'oficis que bé coneixeu, al nou logotip, amb els quatre colors que representen les 4 

àrees des de les quals oferim els nostres suports: formativa, laboral, social i vida 

independent. 

 

"I, sobretot, no oblidis que el teu temps 

és aquest temps que t’ha tocat viure, 

no un altre, i no en desertis, 

 orgullós o covard, quan et sentis cridat 

a prendre part, com tothom, en la lluita,  

car el teu lloc només tu pots omplir-lo." 

 

Miquel Martí i Pol 

 

Patronat de TRESC 

Lídia Aldeguer, Montse Cardona, Maria Pallissera i Anna Maria Roca 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 Equip de professionals 

 

 

 



 

 
 

 

2. QUI SOM? 

La Fundació TRESC és una entitat que treballa per la inclusió 

sociolaboral de les persones amb discapacitat i amb trastorn      

mental de les comarques gironines. 

 Testimonis 

PAULA. La experiencia que estoy viviendo en TRESC es algo gratificante que me aporta 

nuevas expectativas para mi futuro. Hago varias cosas, entre ellas el taller de 

supermecado de CARITAS en el que aprendo las tareas que realiza un reponedor y 

puedo aplicarlas en un futuro puesto de trabajo. Además, con este taller ofrezco un 

servicio a la comunidad y eso me reconforta mucho.  

Aun así tengo mucho que hacer y aprender aquí, algo que personalmente me agrada. 

Me esfuerzo en todo lo que puedo para hacer sentir orgullosa la fundación que me ha 

acogido de buena manera, y me intento labrar un futuro con la oportunidad que ellos 

me han dado. Muchas gracias TRESC por darme esta gran oportunidad de ver las cosas 

de mejor color, lo agradezco de verdad.  

ABRAHAM. Vaig començar a TRESC el setembre del 2018. Estava molt nerviós perquè 

no coneixia a ningú. Pensava que no podria fer amics. Al cap de tres o quatre setmanes 

ja en tenia i això em va tranquil·litzar i agradar molt. En el grup que estic aprenem a fer 

servir l'ordinador, a cuinar i fer la compra, fem esport i salut on treballem 

l'alimentació, la son, l'ús del mòbil i ordinadors... també fem assemblea i pactem i 

proposem activitats. A habilitats socials on fem activitats per conèixer-te a tu mateix i 

veure els teus punts forts i quins hem de millorar i les relacions d'amistat. Construïm 

objectes al taller de fusteria, també fem taller de moviment vital expressiu, ús dels 

diners, orientació laboral que serveix per poder saber quines feines ens agraden i 

quines no, i conèixer-ne de noves... des que vaig a TRESC puc no posar-me tan nerviós 

quan tinc algun problema i m'ensenyen a parlar les coses. Em sento a gust a TRESC 

perquè m'ajuden i no he tingut cap problema amb cap persona.   



 

 
 

 

ALEXANDRA. Des de que estic a TRESC, m’ha canviat la vida per bé. Després d’estar 1 

any a TRESC, estic molt agraïda amb els professionals de TRESC Palafrugell d’haver-me 

ajudat a trobar feina. 1 o 2 anys abans de venir a la fundació, ja pensava que no 

trobaria mai feina i em vaig desanimar bastant perquè alguns dels meus familiars deien 

que em costaria molt trobar feina. La meva primera experiència en el món laboral va 

ser a l’estiu del 2018 en un hotel com a netejadora. Encara que hagués fet 1 mes i mig 

de pràctiques, em van agafar per treballar i vaig estar súper contenta. Només vaig 

treballar de temporada. Quan vaig acabar la temporada, vaig decidir no tornar-hi a 

treballar allà perquè no acabava de sentir-m’hi còmoda. Vaig plegar a l’octubre de 

l’hotel i a finals de Març, gràcies a la fundació vaig tornar a tenir l’oportunitat de 

treballar com a ajudant de cambrera i treballar al restaurant m’agrada molt. Em sento 

molt realitzada des de que vinc aquí i m’agradaria demanar als participants de la 

fundació que segueixin esforçant-se per poder trobar feina. Jo vaig tenir la sort en 

trobar feina en un any però el procés es pot allargar una mica. 

ARNAU.  
● Hem après moltes coses per ex: ser més autònomes, tenir un  feina que ens 

acceptin tal i com som amb discapacitat i nosaltres podem ser útils  i a l’hora de 

fer feina som molt treballadores. 

● Ens ha semblat molt interessant i hem après molt sobre drets i discriminació i el  

paper de les dones  

● Vam fer un vídeo que era  una campanya d’igualtat d'oportunitat i va ser molt 

interessant i està penjat a Internet a la fundació tresc.   

JANA. El que has après?  He après moltes coses sobre igualtat oportunitats  per 

exemple: saber fer les coses tu mateix, que t’acceptin la feina com ets i a defensar els 

nostres drets. També que les dones ho tenen més difícil per que pateixen una doble 

discriminació.  

Què t’ha semblat? M’ha semblat molt interessant i m’agradat molt, perquè en el món 

hi ha coses molt dolentes , però hi ha persones que ajuden a la gent discriminada o ha 

sigut abusat/da.



 

 
 

 

Jaume Fàbrega, propietari de l’Empresa GESTOCKS. Ja no recordo ni quants anys fa 

que la Marga es va integrar en el nostre equip a GESTOCKS.  Potser en fa uns vint! En 

tots aquests anys ella ha esdevingut una més de l’empresa. I es pot dir que n’hem 

passat de totes, de bones i de dolentes. Èpoques amb molta feina i d’altres amb molta 

menys de la que necessitàvem. Però la Marga sempre hi ha sigut. Amb el seu somriure, 

el seu entusiasme i el seu bon humor encomanadís. Com que era una noia “especial” 

(qui no és especial?) els primers dies de feina va estar acompanyada tota l’estona per 

l’Enric, que li donava suport en la seva adaptació a la seva nova feina. Potser i va estar 

tot una setmana, al seu costat! I després, com a mínim venia una vegada a la setmana 

a interessar-se per com anava la seva incorporació i a parlar amb ella per veure si havia 

sorgit alguna dificultat. I sé que encara ara, després de tants anys, encara de tan en tan 

es troben tots dos per comentar com va tot. 

Així va esser com vàrem descobrir a GESTOCKS el “treball amb suport” que fa la 

Fundació TRESC per incorporar persones amb especials dificultats al món laboral. És 

una feina que adquireix la seva rellevància quan es mira en la perspectiva dels anys, i 

es veu la quantitat de persones que han ajudat a trobar el seu lloc en el món productiu 

que els permet de fer la seva contribució a la societat des de la diversitat de 

cadascú. Ara, al cap dels anys, ens omple d’orgull que la nostra empresa hagi pogut, ni 

que sigui mínimament, aportar el seu granet de sorra, de manera que la nostra feina 

adquireix un sentit especial, que segur que ens ajuda a ésser una empresa millor. 



 

 
 

 

 Missió, visió i valors 

Missió 

Que les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental puguin optar a 

treballar a l’empresa ordinària amb els suports que necessitin al llarg de tota la vida 

laboral (a través de la metodologia de Treball amb Suport) així com gaudir dels espais i 

dels serveis comunitaris que els ofereix el seu entorn i la possibilitat de viure de forma 

independent per tal de: 

• Millorar la seva qualitat de vida 

• Participar en la societat en la que viuen en igualtat d’oportunitats i com a ciutadanes 

de ple dret. 

 

Visió 

1.Una entitat en la que el centre són les persones, que treballa per la seva  capacitació, 

participació i autodeterminació. 

2.Una entitat implicada i arrelada en el seu entorn, que teixeix xarxa amb tots els 

agents que operen en l’entorn social i que comparteix recursos i utilitza els espais 

comunitaris. 

3.Una entitat que sempre està en procés de millora contínua, oberta a tots els sectors: 

educatiu, social, empresarial, cultural, etc.  

4.Una entitat líder en la inserció laboral de persones amb discapacitat i trastorn mental 

a l’empresa ordinària a través de la metodologia de Treball amb Suport. 

5.Una entitat transparent, èticament finançada i sostenible.



 

 
 

 

Els nostres objectius com a entitat responen a aquesta visió i es concreten en quatre 

àrees d'actuació: 

LABORAL 

Acompanyar a les persones aplicant una metodologia d’inserció laboral en el mercat 

ordinari de treball (Treball amb Suport) que està adreçada a persones amb discapacitat 

o amb especials dificultats. Es caracteritza per la recerca d’un lloc de treball adequat a 

cada persona, l’aprenentatge de tasques en el mateix lloc de treball amb el suport 

d’un/a preparador/a laboral i el seguiment a l’empresa al llarg de la vida laboral. 

FORMACIÓ 

Realitzar accions de formació per tal de promoure l’adquisició de competències 

necessàries per accedir a un lloc de treball i millorar la qualitat de vida de la persona. 

Promoure la realització de formacions externes i oferir diverses accions de formació 

per millorar i/o conservar competències personals, socials i professionals. 

VIDA INDEPENDENT 

Oferir suport i acompanyament a la persona en els processos de vida independent. 

SOCIAL 

Oferir suport i acompanyament a la persona per tal que puguin participar activament 

en el seu entorn comunitari. 

 

Valors 

Autodeterminació de les persones. Individualitat. Elecció. Respecte. Confidencialitat. 
Dignitat 
 
Participació activa en el propi entorn social. Inclusió social.  
 
Responsabilitat social. Normalització. Igualtat d’oportunitats.



 

 
 

 

 Metodologia 

La Fundació TRESC col·labora amb institucions i empreses tant públiques com privades 

per tal d’assolir els objectius que es proposa. 

El treball a l’empresa ordinària esdevé una eina immillorable perquè les persones que 

ho vulguin puguin participar com a ciutadans/es de ple dret des de la pròpia 

comunitat. La metodologia del suport especialitzat és la que ens defineix i es 

caracteritza per l’acompanyament a la persona oferint-li en cada moment els suports 

que necessita per garantir que aquesta participació es farà des de la igualtat 

d’oportunitats i des de la màxima inclusió. Parlem de Treball amb Suport quan es 

tracta de la feina a l’empresa ordinària i Vida amb Suport quan ens referim a viure de 

forma independent. 

La metodologia específica de "Treball amb Suport" (TaS) es caracteritza per:  

1.  Valoració de les capacitats dels candidats/es  

2. Formació prèvia teòrica i pràctica de diversos aspectes del món laboral  

3. Recerca d'un lloc de treball adequat a cada persona  

4. Formació laboral en el mateix lloc de treball amb el suport d'un/a preparador/a 

laboral  

5. Suport i seguiment a l'empresa al llarg de tot el procés d'inserció  

6. La creació d'elements de col·laboració amb la família i entorn de la persona 

Quan parlem de Vida amb Suport ens referim a : 

1. Acollida i planificació del procés d'emancipació. 

2. Acompanyament en l'aprenentatge de les tasques de la llar i especialment per 

a la convivència i les relacions personals. 

3. Autogestió i autocura de la pròpia imatge, la salut, les relacions socials...i suport 

en la gestió de l'economia personal i en la presa de decisions de la vida 

quotidiana i de futur. 

4. Accés a recursos comunitaris educatius, culturals, d'oci, de salut... 

5. Establiment i manteniment de la xarxa social.



 

 
 

 

 

 Col·laboracions/Treball en xarxa 

ACTAS  

TRESC és membre fundadora (1995) de l’Associació Catalana de Treball amb Suport 

(ACTAS). Aquesta associació està constituïda per institucions i/o  serveis d’arreu de 

Catalunya, amb l’objectiu de fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat a 

l’empresa ordinària partint de la metodologia de "Treball amb Suport". Des dels inicis 

forma part de la Junta i des de març de 2016 ocupa la presidència de l’Associació. En 

aquests moments ACTAS la formen 24 entitats. 

 

AESE 

Associats a AESE, Asociación  Española de Empleo con Apoyo des de l’any 2006.  

L’AESE té com a missió impulsar el desenvolupament del Treball amb Suport a Espanya 

i a Llatinoamèrica, perquè cada vegada siguin més les persones amb discapacitat o en 

risc d'exclusió social que puguin accedir amb èxit al món laboral integrat, i, amb això, 

puguin ser reconegudes en la pràctica com a ciutadanes amb tots els seus drets. 

L’AESE vetlla per la qualitat del sistema, orientant en la posada en marxa de nous 

serveis i assessorant als preparadors/es laborals que el posen en pràctica, per 

assegurar la correcta utilització d'aquest sistema d'acord amb els estàndards de 

qualitat de la Euse (Unió Europea d'Ocupació amb Suport). 

 



 

 
 

 

ECAS 

Des de 2010. ECAS, Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, que treballen de 

manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció directa 

que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per 

vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la 

població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i 

equitativa. El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, 

fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al 

benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el 

compromís i la corresponsabilitat, amb una cohesió social sòlida i duradora de la qual 

tots siguem partícips. 

 

 

AMMFEINA 

Associats a l’Agrupació Catalana d’Entitats per la Inserció laboral de persones amb 

trastorn mental (AMMFEINA) des de 2009. Des de 2012 sota la marca AMMFEINA Salut 

Mental Catalunya, que forma part de FEAFES Empleo. 

L’objectiu és esdevenir una referència en l’impuls d’un procés de transformació social 

centrat en aconseguir que les persones amb trastorn mental puguin desenvolupar les 

seves potencialitats, així com identificar i escollir les seves pròpies opcions de projecte 

de vida. 

 

 

http://acciosocial.org/entitats-associades/entitats-associades-a-ecas/


 

 
 

 

CLÚSTER ÈXIT GIRONA 

El febrer de 2012 es va signar un conveni de col·laboració entre un grup d'entitats amb 

la finalitat de promoure la inserció laboral de persones amb discapacitat i de col · 

lectius d'exclusió social en l’àmbit de les comarques gironines. 

Entitats que són membres de l’Associació Clúster Èxit Girona: 

Fundació TRESC, Fundació ASTRID 21, Fundació ONYAR-LA SELVA, Fundació Ramon 

Noguera, Empresa d’Inserció El Brot (OSCOBE), Empresa d’Inserció ECOSOL (CARITAS), 

Fundació DRISSA, Fundació Els Joncs i Grup MIFAS. 

 

 

COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS 

Des de setembre de 2012 estem associats a la Coordinadora Catalana de Fundacions 

amb la finalitat de gestionar de forma coherent, eficaç i transparent la nostra Fundació 

així com impulsar millores i establir sinergies amb altres Fundacions. 

 

UNIVERSITAT DE GIRONA 

Conveni signat amb la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona 

per a la participació dels estudiants en la realització del pràcticum d’Educació Social,  

d'activitats solidàries i de cooperació, de pràctiques en el Màster en Atenció a la 

diversitat en una educació inclusiva. 

 



 

 
 

 

Conveni de col·laboració entre el Grup de Recerca en Diversitat (de l’Institut de 

Recerca Educativa de la Universitat de Girona) i la Fundació TRESC (2012) per tal de 

què s’avaluï el desenvolupament i resultats de programes; col·laboració amb el Comitè 

Assessor de persones amb discapacitat que assessoren directament al Grup de Recerca 

en Diversitat i  col·laboració des d’ una assignatura d’Educació Social a través del 

procediment d'Aprenentatge Servei.  

 

CÀRITAS PALAFRUGELL 

Des de desembre de 2012, i a través del Servei Prelaboral, TRESC col·labora amb 

Càritas de Palafrugell per tal que les persones amb trastorn mental greu gaudeixin de 

les oportunitats de practicar i adquirir competències laborals a través de tallers que 

s’ofereixen bàsicament en el marc dels serveis del Centre de Distribució d’Aliments i el 

taller de restauració de mobles de la botiga Terrabastall de Càritas. 

 

ESCOLA MONTESSORI 

Febrer 2014, signat conveni amb l’Escola Montessori per tal d’acollir alumnes com a 

voluntaris/àries de TRESC, que l’escola aculli alumnes de TRESC en pràctiques, 

compartir entre els professionals d’ambdues entitats espais formatius, donar suport a 

projectes per tal de sensibilitzar els alumnes de l’escola en temes de diversitat i 

d’inclusió social i laboral.  



 

 
 

 

ÀREA DE SUPORT AL JOVE TUTELAT I EXTUTELAT (ASJTET) 

A gener de 2015 iniciem una col·laboració amb l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i 

Extutelat (ASJTET) del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 

Catalunya per tal d’incloure en els itineraris sociolaborals a  aquests joves amb 

discapacitat o trastorn mental. 

A partir del mes de març aquesta col·laboració s’amplia a altres entitats (AMPANS i 

APRODISCA) d’altres territoris (Bages i Baix Camp) amb la finalitat d’implementar un 

projecte experimental, de formació i  d’inserció laboral) que després pugui ser replicat 

a la resta de Catalunya. 

Fruit d’aquesta col·laboració neix el projecte DECIDEIX per tal d’atendre aquests joves 

des de diferents àmbits: social, laboral i habitatge. 

 

 

INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

Institut d’Assistència Sanitària (IAS). Des de 1997 col·laborem amb la Xarxa de Salut 

Mental i Addiccions de l’IAS (XSM) que és la xarxa pública de les comarques gironines 

especialitzada en l’atenció a la salut mental. Des de la xarxa ens deriven les persones 

per tal de realitzar els seus itineraris d’inserció laboral amb els suports necessaris així 

com es realitzen coordinacions i seguiments sistemàtics d’aquestes. Constitueix el 

principal servei de derivació del Servei Prelaboral del Baix Empordà, ubicat a 

Palafrugell. 

A partir de l’any 2013 aquesta col·laboració es va intensificar a través de la participació 

en el Programa pilot IPS (2013-2017) signat per les conselleries de Sanitat, Benestar 

Social i Família i d’Empresa i Ocupació amb l’Obra Social “la Caixa” i el Dartmouth 

Psychiatric Research Center per tal de facilitar i millorar l’ocupació  de les persones  



 

 
 

 

amb trastorn mental a través de la metodologia de Treball amb Suport. L’IPS 

(Individual Placement and Support) és una pràctica basada en l’evidència que promou 

la recuperació de les persones amb trastorn mental greu a través de la seva inserció 

laboral. Les persones venen derivades per la Xarxa de Salut Mental amb la finalitat 

d’iniciar de manera immediata la seva inserció laboral a l’empresa ordinària. Amb l’IAS 

es va crear una unitat funcional per dirigir aquest programa  que ha 

quedat  incorporada en el funcionament habitual fent que les coordinacions siguin més 

àgils i efectives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3. QUÈ FEM?  

 Formació 

Què oferim? 

 Realitzem accions de formació per tal 

de promoure l’adquisició de 

competències necessàries per accedir 

a un lloc de treball i millorar la qualitat 

de vida de la persona. 

 Promovem la realització de 

formacions externes. 

Com ho fem? 

Oferim diverses accions de formació 

Transició a la vida adulta 

 Accions per a la millora de competències personals i de transició a l’edat 

adulta (autonomia personal, habilitats domèstiques, participació social i 

ciutadana, etc.). 

 

Formació laboral 

 Accions de coneixement del món laboral, tècniques i recursos per 

aconseguir un lloc de treball. 

 Accions de millora i/o manteniment dels hàbits laborals bàsics. 

 Entrenament de competències laborals  (tasques d’ajudant d’oficina, 

consergeria i recepció, ajudant de cuina, peó manipulats, mosso de 

magatzem i reposador/a de comerços, etc...). 

 Pràctiques formatives en empreses.  

 



 

 
 

 

 

Formacions complementàries 

 Accions en informàtica, habilitats cognitives, habilitats socials i 

comunicatives, economia personal i ús dels diners, cuina, etc. 

 Tallers d’estiu de salut, fotografia, introducció al teatre, entrenament 

cognitiu, artteràpia,  etc.  

 

Suport a formacions externes 

 Suport en la recerca de formacions externes a la Fundació (formacions 

laborals, formació reglada, cursos i/o tallers lúdics, culturals, esportius, 

etc.) 

 Col·laboracions amb recursos educatius, culturals, socials (xerrades 

formatives i divulgatives, tallers, visites, etc.). 

 

 Laboral: El Treball amb Suport (TaS) 

Què és? 

El  TaS és una metodologia d’inserció laboral en el mercat ordinari de treball que està 

adreçada a persones amb discapacitat o amb especials dificultats.  

 

Es caracteritza per la recerca d’un lloc de treball adequat a cada persona, 

l’aprenentatge de tasques en el mateix lloc de treball amb el suport d’un/a 

preparador/a laboral i el seguiment a l’empresa al llarg de la vida laboral. 

 

A qui ens dirigim? 

 A les persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb malaltia mental de la 

província de Girona. 

 

 A les empreses que necessitin ocupar un lloc de treball 



 

 
 

 

Com ho fem? 

 Oferim orientació i assessorament a les persones interessades en incorporar-se 

al món laboral 

 Elaborem plans individuals d’inserció 

 Oferim accions d’orientació i formació  

 Realitzem accions de mediació amb el sector empresarial 

 Oferim suport en el lloc de treball 

 Oferim seguiment post contractació 

 Assessorem i informem a l’entorn familiar 

 Realitzem coordinacions amb altres recursos 

 

 Social 

Què oferim? 

Oferim suport i acompanyament a la persona per tal que puguin participar activament 

en el seu entorn comunitari. 

Com ho fem? 

Realitzem suport en accions de participació social 

 Suport en accions d participació social 

 Accions de coneixement de recursos de l’entorn (formatius, culturals, socials, 

lúdics, esportius, etc.). 

 Promoció de l’ús de recursos de l’entorn en l’activitat diària del servei (centres 

cívics, biblioteques, pavellons esportius, museus, sala d’exposicions, etc.). 

 Foment d’aliances amb entitats  socials i de voluntariat del territori. 

 Suport individualitzat de recerca de recursos en el propi entorn 

 Potenciem el voluntariat social com una manera d’actuar i millorar directament 

la societat en la que viuen.



 

 
 

 

 

 Vida independent 

 

Què oferim? 

Oferim suport i acompanyament a la persona en els processos de vida independent. 

Com ho fem? 

Pis assistit DECIDEIX  

Impulsat per l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats  (ASJTET) per a joves entre 

18 i 21 anys. Pis de transició per tal de treballar tot el procés cap a  la vida 

independent. 

Servei d’acompanyament a la  vida independent 

Accions de preparació per a la vida independent (adquisició d’autonomia en tasques 

domèstiques – cuina, neteja, compra, administració dels diners, cura de la salut, etc.). 

Suport en la realització del propi projecte de vida per a persones que volen viure de 

manera independent. 

Participació en l’entorn comunitari i suport a la construcció de xarxes socials.



 

 
 

 

4. COM HO FEM 



 

 
 

 

Els programes que desenvolupem giren bàsicament als quatre àmbits d’actuació 

anteriorment esmentats 

 LABORAL 

ITINERARIS D'INSERCIÓ LABORAL A L'EMPRESA ORDINÀRIA  

Accions adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental greu. 

Contemplen accions de diagnòstic, orientació, formació ocupacional, competències 

transversals, pràctiques a les empreses, recerca de feina, inserció a l'empresa ordinària 

i el seu seguiment al llarg de tota la vida laboral. Durant tot el procés es realitzen 

accions de  prospecció d'empresa que tenen per objectiu sensibilitzar el teixit 

empresarial i trobar els llocs de treball, atenció a les famílies (si s’escau) i coordinació 

amb serveis externs. 

Aquests itineraris són totalment individualitzats amb sessions grupals i individuals. Es 

desenvolupen durant tot l'any a partir de diferents programes i accions. Per l’any 2019 

es realitzen les activitats següents: 

 

Programa SIOAS (Serveis Integrals Orientació i Acompanyament i Suport) 

Programa adreçat a persones  que es troben en situació d’atur i es volen inserir en el 

mercat ordinari, persones que es troben treballant i necessiten un suport i seguiment 

laboral per mantenir el seu lloc de treball i/o persones treballadores que volen una 

millora de feina.  

Es realitzen accions de formació en competències transversals, instrumentals, 

alfabetització informàtica, formació tècnic professional (hostaleria – ajudant cuina, 

cambrer, neteja- magatzem, manipulats i reposició de productes, ajudant d’oficina i 

atenció al públic), pràctiques no laborals, recerca de feina, suport a la inserció i 

seguiment laboral. Calendari: Abril 2019 a març 2020.



 

 
 

 

Programa Singular de Garantia Juvenil. Projecte Anem?! 

Programa adreçat a persones joves (majors de 16 i menors de 30 anys) que es troben 

en situació d’atur i que necessitem una preparació prèvia per accedir al mercat de 

treball i un acompanyament en el seu procés d’inserció social i laboral.  

Es realitzen accions d’orientació i tutorització (orientació laboral, habilitats socials, 

participació social), formació a mida especialitzada (hostaleria – ajudant cuina, 

cambrer, neteja- magatzem, manipulats i reposició de productes, ajudant d’oficina i 

atenció al públic), pràctiques no laborals vinculades a la formació a mida, recerca de 

feina i suport en el lloc de treball durant la inserció.  

Calendari: desembre 2018 a desembre 2019. 

 

Curs Iniciació al sector serveis 

Formació adreçada a persones joves que es troben en situació d’atur (16 a 30 anys) i 

que ja disposen de certa experiència laboral prèvia i/o formació especialitzada.   

Es realitzen accions de formació en competències transversals (autonomia personal), 

laborals (empresa,  recerca de feina i riscos laborals), tastet d’oficis (cuina, jardineria, 

manipulats, magatzem, oficina) i pràctiques no laborals amb acompanyament. 

Aquest curs ve precedit d'un taller d'Habilitats Personals i Socials de 140h 

desenvolupades durant els mesos de juny i juliol. 

Calendari: Setembre 2019- març 2020. 

 

Servei Prelaboral 

Servei adreçat a  persones amb trastorn mental greu al Baix Empordà (amb seu a 

Palafrugell). El servei té com a objectiu la inclusió i millora de la qualitat de vida de les 

persones afectades de TMG  i es pretén arribar-hi a través del desenvolupament de les  



 

 
 

 

seves competències personals, laborals i socials; oferint activitats i suports que 

augmentin les possibilitats de relació i participació activa a la comunitat i, finalment  

augmentant la seva ocupabilitat. Les activitats bàsiques que es realitzen són: 

- Tallers per al desenvolupament de competències específiques en reposició i 

magatzem de supermercat, creació de mobiliari, reparació de bicicletes, neteja, 

cuina. 

- Tallers d'habilitats socials i comunicatives, d'actualitat, autonomia i participació 

en l’entorn comunitari, món laboral i recerca de feina. 

- Tallers d’activitat física i relaxació (Espai Salut) i cura de l’entorn i medi ambient 

(NaturTresc).   

El servei disposa de 15 places per a persones en edat laboral (16-50 anys) residents a la 

comarca del Baix Empordà. La temporalitat és anual.  

Calendari: servei estable al llarg de l’any. 

Projecte SEGUIM 

Conjunt d’accions que tenen com a objectiu afavorir  el manteniment del lloc de 

treball, garantir la qualitat adquirida i/o afavorir millores en el lloc de treball. El 

seguiment es realitza al llarg de la vida laboral. En distingim el tipus següents: 

- Seguiment de treballadors/es. És un tipus de seguiment realitzat a les persones amb 

discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental que tenen un lloc de treball al mercat 

obert. 

- Seguiment d'empresa, són entrevistes d'intercanvi d'informació que es realitzen amb 

les figures responsables de l'empresa.  

- Supervisió de l'activitat laboral, periòdicament es realitza una visita al lloc de treball 

per observar "in situ" i recollir informació de l'activitat laboral, del treballador/a i els 

companys/es de treball. 

- 



 

 
 

 

- Sessions individuals, són entrevistes individualitzades per fer un seguiment més 

personalitzat. 

- Sessions de grup, aquestes tenen la finalitat de proporcionar un marc de comunicació 

i diàleg per intercanviar experiències de l'entorn laboral dels participants.  

- Seguiment familiar, reunions periòdiques per informar els familiars del 

desenvolupament i el procés que segueix la persona en el seu lloc de treball, comentari 

d'incidències i intervencions de TRESC.  

- Seguiments formatius,  són accions que incorporen formacions especifiques per 

reforçar o incorporar noves tasques en el lloc de treball o bé accions de formació 

continuada en diferents àmbits: noves tecnologies, habilitats socials i comunicatives, 

ús dels diners i gestió de l’economia personal, coneixements de l’entorn i autonomia, 

etc. Es poden dur a terme de forma individual (bàsicament les primeres) o en grup (les 

de formació contínua).  

- Seguiments puntuals, són accions de suport puntual adreçades a treballadors/es que 

tenen un alt nivell d'autonomia. Tenen un caire més esporàdic amb la funció de 

mantenir el contacte per tal de poder donar resposta, si calgués, a noves necessitats 

del treballador/a o de l’empresa. 

Calendari: servei estable al llarg de l’any. 



 

 
 

 

 FORMACIÓ 

TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA 

Accions d’acompanyament als processos de TVA de persones joves que han acabat 

l’educació secundària obligatòria i necessiten seguir formant-se i desenvolupant les 

seves competències bàsiques personals, socials i professionals que els permetin 

avançar en la seva autonomia, la seva independència, la inclusió social en el propi 

entorn. Es desenvolupa a través de dues activitats: 

1. SOI PONTÓ 

El Servei d’Ocupació i Inserció (SOI) Projecte PONTÓ és un servei d’atenció diària dirigit 

al desenvolupament personal i la màxima integració laboral. Es dirigeix a joves amb 

discapacitat psíquica a partir dels 18 anys que vulguin continuar la seva formació post 

obligatòria i iniciar el seu projecte d’inserció laboral.   

Aquest programa es centra en la millora de l’autonomia i participació social d’aquests 

joves com a pas previ per a poder accedir al món laboral. La durada  al projecte és 

individualitzada (1- 2 anys). Un cop passat l'any, aquests joves passen a incorporar-se, 

segons necessitats i suports,  als programes laborals de l'entitat.  

Calendari: servei estable al llarg de l’any. 

2. Programa FENT CAMÍ CAP A L’AUTONOMIA 

Servei d’acompanyament a la transició a la vida adulta que complementa el SOI 

atenent a joves menors de 18 anys.  Comparteix els objectius i àrees de treball. 

Calendari: 2 setembre 2019 a 30 de setembre de 2020. 



 

 
 

 

FORMACIÓ D'ADULTS I FORMACIÓ CONTINUADA 

Accions de formació que es desenvolupen al llarg de tot l'any de forma més o menys 

intensiva (anuals, semestrals o mensuals). Hi participen totes les persones que ho 

necessitin independentment de si estan en recerca de feina o en seguiment perquè ja 

treballen. 

Per l’any 2019 es realitzen les activitats següents: 

1. Programa Estils de Vida saludables 

Accions de promoció de la salut a les persones ateses al servei, accions de caràcter 

individual i grupal per promoure un estil de vida saludable. Es realitzen accions de 

promoció de l’activitat física, hàbits saludables, salut emocional i física. 

Calendari:3 setembre 2018 a 31 juliol 2019. 

 

2. Tallers de la Fundació TRESC 

Accions diverses adaptades a les necessitats de les persones ateses. Taller reforç 

carnet de conduir, economia personal, costura, fusteria, cura de l’entorn (projecte Nius 

i projecte Rius), reparació de bicicletes (BiciTresc). 

Tallers d’estiu d’entrenament cognitiu, d’expressió corporal i teatre, salut i esport, 

edició imatge i vídeo...).  

Calendari: accions desenvolupades al llarg de l’any. 

 

3. Projecte de prevenció de la violència masclista 

Projecte iniciat el 2019 amb l’objectiu de recollir les percepcions i necessitats 

formatives de les persones ateses al servei. És una de les derivades a les que ens ha  

 



 

 
 

 

portat el treball sobre Igualtat d'oportunitats dels dos anys anteriors. Es preveu seguir-

hi treballant durant el 2020 a partir dels resultats obtinguts. 

Calendari: juny a desembre 2019. 

4. Projecte d'igualtat d'oportunitats 

 Desenvolupat durant els anys 2017 amb un estudi diagnòstic adreçat a les entitats del 

sector i als serveis derivadors i 2018  sota el títol Dones i discapacitat. Diagnòstic, 

coeducació i igualtat de gènere que va portar a activitats formatives i a una campanya 

de sensibilització (www.fundaciotresc.org). S'ha seguit desenvolupant durant el primer 

semestre de 2019 com a un reforç dels diferents aspectes treballats i es vol 

desenvolupar durant el 2020 un altre projecte adreçat directament a les empreses que 

contracten o poden contractar persones amb discapacitat i/o amb trastorn mental. 

 SOCIAL 

DECIDEIX 

Projecte iniciat durant l’any 2015,  impulsat per l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i 

Extutelats  (ASJTET) i presentat en xarxa amb dues entitats més, una de Manresa, 

AMPANS, i una altra de la Conca de Barberà, APRODISCA. Té com a objectiu  donar 

oportunitat a joves amb discapacitat i/o trastorn mental tutelats i extutelats per la 

Generalitat de Catalunya per tal que puguin millorar la seva autonomia i participació 

social, així com,  iniciar i desenvolupar el seu itinerari personal d’inserció al mercat 

laboral, tot acompanyant-los en els seu procés d’emancipació i vida independent. 

El projecte DECIDEIX treballa a partir de 3 eixos: 

-Inclusió social 

-Vida indepependent 

-Inclusió laboral 

Calendari: servei estable al llarg de l’any. Gener a desembre amb caràcter bianual.



 

 
 

 

 VIDA INDEPENDENT 

PIS DECIDEIX 

És un projecte iniciat l’any 2016 i impulsat per l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i 

Extutelats  (ASJTET), integrat amb els altres serveis de l’entitat i vinculat amb el 

projecte DECIDEIX Social. Es tracta d’un pis de transició que permet acompanyar als/les  

joves en el procés cap a  la vida independent des dels 18 als 21 anys. El pis disposa de 4 

places. 

Calendari: servei estable al llarg de l’any. 

PROGRAMA de SUPORT a l'AUTONOMIA a la PRÒPIA LLAR (PSAPLL) 

És un projecte iniciat a desembre de 2018. Neix  per poder donar resposta continuada 

a les necessitats dels joves atesos/es en el Pis Decideix un cop acaba el seu temps 

d'estada en el pis (en complir els 21 anys) o un cop han assolit la majoria dels 

objectius. Per una altra part és un suport per a una sèrie de persones que volen iniciar 

els seus processos de vida independent un cop el seu itinerari laboral ja està iniciat  i 

en camí de consolidació. Finalment també pot ser la resposta complementària i 

imprescindible perquè algunes persones puguin continuar els seus processos laborals i 

que per motius diversos perden els seus habitatges i els cal un lloc on poder viure per 

mantenir els seus llocs de treball. El PSAPLL és un servei que complementa i dona 

sentit als pisos Pont del Dimoni i Èxit que la Fundació TRESC ha posat en marxa durant 

l'any 2019 i que són recursos temporals. 

Calendari: servei estable al llarg de l'any. 

PIS PONT DEL DIMONI 

És un projecte iniciat l’any 2019 impulsat per la Fundació TRESC per donar resposta a 

les necessitats d’habitatge dels joves extutelats que han de sortir del pis Decideix i no 

disposen de recursos ni suport familiar per a poder accedir a un habitatge. El pis es 

dissenya com un recurs temporal per a poder optar a un nou habitatge. S’ofereix 

suport en aspectes bàsics d’habitatge, formació, recerca de feina, inserció i suport. 

Calendari:  servei estable al llarg de l’any. 



 

 
 

 

PIS ÈXIT 

És un projecte inicial l’any 2019 impulsat per la Fundació TRESC per donar resposta a 

les necessitats d’habitatge de persones que es troben sense cap recurs d’habitatge ni 

suport familiar (persones que viuen al carrer i estan ateses per la Fundació TRESC en 

l’àmbit laboral). El pis es dissenya com un recurs temporal per a poder optar a un nou 

habitatge i ofereix un suport integral en aspectes personals i socials.   

Calendari: A partir del juliol 2019,  servei estable al llarg de l’any.



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. EMPRESES COL·LABORADORES 

ACEQUIA 2017 - COFFEE BREAK 

AJUNTAMENT DE CELRÀ 

AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DEL TERRI 

AJUNTAMENT DE GIRONA  

AJUNTAMENT DE TOSSA DE MAR  

AJUNTAMENT PALAFRUGELL 

ALBERG CERVERÍ 

ALUMINIS TECMON 

AMER HIGIENE ALIMENTARIA S.L.U 

ASSESSORIA CODINA GABINET 

D´ASSESSORS I ADVOCATS S.L.  

ASSESSORIA VILANOVA JANO S.L. 

BALADE S.L. 

BAR BOUQUET 

BEGUDES I MARKETING SL 

BIOSPIRIT, S.L. 

BLANC NET RENTATS 

CAN BECH - GB ARTESANOS 

GASTRONÓMICOS S.L. 

CARLESER S.L. 

CÀRNIQUES COSTA BRAVA 

CASA AMETLLER ORIGEN 

CASA WESTFALIA SA 

CASINO CASTELL PERALADA 

CÀTERING VILANOVA  

CEDISERHS S.L. 

CHOCOLATES TORRAS, S.A. 

CLUB NAUTIC COSTA BRAVA 

COMERCIAL MECANO TOLDO SLU 

COMPLEX CULTURAL I ESPORTIU 

MONTESSORI-PALAU 

CONSELL COMARCAL BAIX EMPORDÀ 

CONTROL Y PROSPECCIONES IGEOTEST 

SL 

CURHOTEL HIPOCRATES STELGROC S.A. 

DARNÈS 

DECATHLON 

DIPUTACIÓ DE GIRONA  

DISPROMERGI 

ECO BASICS 

ESCOLA BRESSOL MAS BALMANYA 

EUROFIRMS ETT, SLU 

FALCON ROL 

FRANCISCO OLLER, S.A. 

FUNDACIÓ ESTANY 

FUNERARIA JUANALS, S.A. 

GESTOKS 

GHT HOTELS 

GI PIZZA SL 

GICARNS S.L. 



 

 
 

GIRONA MISSATGERS  

GOLF HOTEL MALAVELLA 

HOTEL BALNEARI PRATS S.A. 

HOTEL TRIAS 

HOTELERA ESPAÑOLA, S.A. - HOTEL 

COSTA BRAVA 

HUTCHINSON PALAMÓS S.A. 

HUURRE IBÉRICA, S.A. 

IGEOTEST  

IMPREMTA PAGÈS 

INFORGEST NINETEAM 

JINI HOSTELERIA S.L. 

JOROFON S.L. 

LIDL  

LIMPIEZAS BARCINO 

LOGISFASHION S.A. 

MAGNET GIRONA 2020 S.L. 

MARJOR XXI S.L. - Mc. Donald's 

Figueres 

MED PLAYA 

NCK S.A. 

NORAUTO 

OYSHO 

PARRAMON EXPORTAP 

PASTISSERIA MARGENAT  

PEIXOS MARC  

PGA GOLF DE CATALUNYA S.A 

RANDSTAD ETT 

RESTANOVA 

RESTAURANT LA TEMPORADA 

RESTAURANT LA VIL·LA DE CORÇÀ 

RESTAURANT REFUGI DE PESCADORS 

SAINT GEORGE´S SCHOOL S.L. 

SANT SALVADOR HORTA PAT. RES. 

GERIATRICA 

SERHS DISTRIBUCIÓ I LOGISTICA 

S.L..FORNELLS 

SERUNION 

SOCIEDAD RESTAURACION ACACIA S.L. - 

Girona 

SOCIEDAD RESTAURACION ACACIA S.L. - 

Salt 

ST. GEORGE SCHOOL  

STOP SELF S.A. 

SUBMINISTRES JOVI S.L. 

TOM DE MAR S.R.L. - CASA BRINDA 

TORROT ELECTRIC EUROPA S.L. 

TRIAS GALETES 

UNIPREUS S.L. 

UNIVERSITAT DE GIRONA 

URBASER 

WERKHAUS, SL SCS 

XARXA FARMACEUTICA S.L.



 

 
 

6. IMPACTE SOCIAL I ECONÒMIC    

El 2018 en dades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 PERSONES ATESES 

                       

137 HOMES 

 

71 DONES 

39 NOVES INCOPORACIONS 

                       

22 ACOLLIDES AL 

2018 

 

17 ACOLLIDES 

ANTERIORS 2018 

 

124 ACOLLIDES  

                       

22 ENTREN ALS SERVEIS 

DE FUNDACIÓ TRESC 

 

72 EN LLISTA 

D’ESPERA 

 

30 NO 

INTERESSADES 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 serveis en conveni amb el 

Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies 

                       

Servei Prelaboral del Baix 

Empordà a Palafrugell 

 

Servei Ocupacional d’Inserció a 

Girona. SOI Pontó de transició.  

 

+ de 50 accions formatives i de 

participació social (realitzades a través de 

diferents programes) 

                       

165 ITINERARIS SOCIOLABORALS 

                       

11 PROCESSOS DE 

PRÀCTIQUES 

 

142 PERSONES EN 

RECERCA DE FEINA (A 

L’ATUR O EN MILLORA 

DE FEINA) 

 

114 

TREBALLADORS/ES EN 

SEGUIMENT PER TAL 

DE MANTENIR O 

MILLORAR EL SEU 

LLOC DE TREBALL 

 

48 NOUS LLOCS DE 

TREBALL 

 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 EMPRESES CONTACTADES 

                       

112 NOUS 

CONTACTES 

 

57 OFERTES DE 

TREBALL 

 

99 EMPRESES 

VISITADES 

 

128 EMPRESES 

COL·LABORADORES 

 

4  JOVES AL SERVEI D’HABITATGE 

                       

19  PROFESSIONALS TREBALLANT A 

LA FUNDACIÓ TRESC 

                       



 

 

 

Resultats ingressos i despeses 2002-2018 

 
 

Resultats ingressos i despeses 2018 
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Amb la col·laboració de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

www.fundaciotresc.org 
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