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relació entitats/empreses col·laboradores
com pots col·laborar amb els nostres objectius

missió

“La missió principal de la Fundació és la promoció i suport a la Salut Mental Comunitària en les seves
vessants preventives, de lluita contra
l’exclusió social, assistencials, rehabilitadores i d’integració social i laboral en l’entorn comunitari. Tenint en
compte la incidència del medi sobre
les persones afectades i partint de
la corresponsabilització i participació
activa d’aquelles i del respecte a la
seva llibertat. És inherent a la missió
realitzar la tasca de forma participativa, no discriminatòria, amb equitat
i potenciant la capacitat crítica (...)”

3

F u n d a c i ó E l s Tr e s Tu r o n s

Fotografies significatives
Portada i pàgina 6: taller de fotografia del Servei de Rehabilitació Comunitària a la ciutat de Girona.
Pàgines 9, 11, 15, 16 i 22 del repositori fotogràfic MorgueFile (http://morguefile.com/). Imatges d’ús lliure.
Pàgines 17, 18 i 27 del cercador d’imatges de Google (www.google.com). Imatges amb dret d’utilització i
modificació.
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presentació
“construint salut mental comunitària”
Benvolgut / Benvolguda,
L’any passat, el 2010 va ser un moment especial per a la nostra entitat, fèiem
el 25 aniversari, un grapat d’anys ja viscuts primer com Associació i actualment
com Fundació, treballant per a la promoció i suport a la salut mental comunitària als nostres barris. Vàrem aprofitar l’avinentesa de l’aniversari per celebra-ho
una mica combinant la reflexió crítica entorn al què fem, amb l’anàlisi del que
encara manca i també amb la festa. No ha estat fàcil construir projectes socials
d’aquestes característiques; orientats al servei de les persones amb dificultats
de salut mental i les seves famílies des d’una visió comunitària, no aïllada de
l’entorn i, promovent des del dia a dia, la interacció i la superació de l’estigma
que envolta la malaltia mental.
Avui vivim moments d’incertesa que cal tenir presents per refermar el compromís amb unes pràctiques solidaries amb un col•lectiu de persones especialment
desfavorit, que just fa pocs anys ha accedit a la consideració social de plena
ciutadania. Incertesa que ens compromet amb una defensa de l’estat del benestar com expressió d’una salut pública, de qualitat i al servei de les persones.
En aquestes pàgines hi trobareu un resum de les activitats desenvolupades al
llarg del 2010 des dels diferents serveis que gestiona l’entitat així com de Passar
Via, l’empresa d’inserció impulsada per la Fundació.
A més es fa referència a les actuacions més rellevants referides a la participació
social i comunitària de la entitat així com de la gestió econòmica que els fa possibles. A continuació us fem una relació dels aspectes més significatius durant
l’any 2010 al que correspon aquesta memòria:
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A principis d’any, concretament el 27 de febrer se’ns va concedir el premi “A la
labor social” per part de l’Associación Andaluza de Comunidades.
A finals d’any es va constituir l’associació BCN Salut Mental, associació constituïda a partir de l’aliança estratègica de les entitats Centre de Psicoteràpia Barcelona (CPB), l’Associació per a la Salut Mental d’Horta-Guinardó i la Fundació
Els Tres Turons. Aquestes entitats gestionen diferents recursos de la xarxa de
salut mental a Barcelona Nord i l’aliança té com a objectiu principal la millora
qualitativa de l’atenció a la població en els diversos aspectes de la salut mental,
facilitant la prevenció, l’atenció i la detecció precoç, la continuïtat i la coherència
en el procés terapèutic.
Seguint amb la línia de la Fundació d’establir diferents tipus de col·laboració
amb altres agents del territori s’ha incrementat la relació amb noves entitats
(Escola Art Floral, Casal la Miranda, IES Font d’en Fargues).
Desitgem que la lectura d’aquesta memòria pugui ser útil per conèixer millor les
nostres activitats i a l’hora suposi una eina útil per avaluar la nostra activitat i
funció social, us animem a enviar-nos totes aquelles consideracions que ajudin
a la millora de la nostra pràctica.

Consell Directiu de la Fundació Els Tres Turons
Barcelona, juliol de 2011

6

memòria 2010

organigrama funcional
Patronat
Presidència

Consell directiu
Direcció general
Qualitat

Gerència

Direcció Tècnica

Àrea
Administrativa

Servei de
Rehabilitació
Comunitària

Direcció Serveis

Club POL+

Empresa d’Inserció
Passar Via

Serveis de Suport a la Vida
Autònoma

Servei de Joves

Serveis
d’Inserció
Sociolaboral
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serveis i recursos gestionats
La Fundació Els Tres Turons gestiona diferents serveis i recursos adreçats a afavorir la integració social de les persones amb trastorns mentals greus i severs.
Aquest serveis es desenvolupen en diferents àrees d’actuació: rehabilitació comunitària, inserció sociolaboral, habitatge i lleure.
Al conjunt de serveis, durant l’any passat es varen atendre 666 persones, tot
i que s’ha de tenir en compte que alguns usuaris poden estar atesos en més
d’un servei (per exemple el Servei de Rehabilitació Comunitària i el Club Social).
Àrea

Nom

Inici

Conveni o contracte

Places

Persones ateses

Servei de Rehabilitació
Comunitària

1985

Servei Català de la Salut

65

169

Servei de Joves

2006

Servei Català de la Salut

25

101

Servei Itinere

2000

Dept. Treball. Direcció General
Igualtat d’Oportunitats en el
Treball

60

144

Servei Prelaboral

2003

Dept d’Acció Social i Ciutadania.
ICASS

50

86

Servei Prelaboral de
Sabadell

2009

Ajuntament de Sabadell

25

54

Oficina Tècnica Laboral

2002

Diputació de Barcelona

Membre de la Secretaria Tècnica i
Supervisió a l’equip de 3 OTL

Lleure

Club Social Pol +

2006

Dept d’Acció Social i Ciutadania.
ICASS

Mòdul B

Habitatge

Servei de Suport a la
Vida Autònoma

2008

Dept d’Acció Social i Ciutadania.
ICASS. Programa Suport Autonomia a la Llar

Economia Social

Passar Via, Empresa
d’inserció

1998

Sevei de Rehabilitació
Comunitària

Inserció Sòciolaboral

87

25
20 treballadors/es en
inserció

Recursos Humans
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La plantilla actual de la Fundació és de 52 professionals. Cada servei està gestionat per un equip interdisciplinari constituit per diferents rols professionals
(Psicòleg, Treballador Social, Educadors Socials, Tècnics d’Inserció Laboral, Integradors Socials, talleristes, etc.) en funció del servei i l’activitat.

servei de rehabilitació comunitària
Horta - Guinardó
És un Servei d’atenció especialitzada en l’àmbit de la rehabilitació
i inserció social en salut mental i forma part de la Xarxa Pública de
salut mental del Servei Català de la Salut.
L’objectiu principal s’adreça a aconseguir la millor qualitat de vida
i autonomia personal i social possibles de persones amb Trastorns
Mentals Severs.
El seu àmbit territorial de referència és el districte d’Horta-Guinardó
de Barcelona i s’adreça a població adulta. El servei té una capacitat
de 65 places i s’hi accedeix a través d’un dels dispositius de la xarxa
de salut mental del districte d’Horta-Guinardó, preferentment del
Centre de Salut Mental del districte, amb els que es manté una coordinació estable amb la finalitat de garantir la continuïtat assistencial de les persones ateses.
Servei de Rehabilitació Comunitària Horta-Guinardó· població atesa
Total atesos: 169

Usuaris vinculats 2010: 39

Edat

de 16 a 25: 0%

26-40: 31%

Més de 41: 69%

Sexe

Homes: 56%

Dones: 44%

Sevei de Procedència

CSMA: 55%

H Dia: 18%

U. Subaguts: 8%

Altres: 19%

Diagnòstics

T. Psicòtics: 83%

T. Personalitat: 5%

T. Afectius: 5%

Altres: 7%

El servei ofereix un pla funcional d’activitats adreçat a la millora de
les capacitats personals, habilitats socials, habilitats de la vida diària,
aptituds i millora en les relacions interpersonals. S’ofereix un progra-
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ma individualitzat de rehabilitació i reinserció ajustat a les necessitats de la persona que s’atén i de la seva família. L’atenció s’articula
a través d’intervencions grupals i individuals així com suport a la
família.
La intervenció s’estructura en diferents programes: Potenciació d’hàbits i Capacitació psicosocial (Tallers marqueteria, hort i jardineria,
ceràmica), Potenciació d’hàbits i Capacitació psicosocial dirigit a població amb alt nivell de disfuncionalitat/ o de suport a les llars residències; Programa de Activitats de la Vida diària i instrumental, i
Programa d’Atenció Individual Rehabilitació cognitiva, Inserció comunitària (coneixement i participació de l’entorn comunitari), Activitats
Expressives (“Expressar-te”, noves tecnologies, música, fotografia),
Hàbits Saludables, Socialització, Atenció a les Famílies.
És un servei que es sustenta en una pràctica de treball comunitari
dirigint les actuacions a conèixer l’entorn i saber utilitzar els recursos
del territori, promovent la participació activa de les persones com a
ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Servei de Joves · població atesa
Total atesos: 101
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Usuaris vinculats 2010: 59

Edat

de 16 a 25: 78%

26-40: 22%

Sexe

Homes: 81%

Dones: 19%

Més de 41: 0%

Sevei de Procedència

CSMA: 36%

H Dia: 32%

CSMIJ: 3%

Altres: 29%

Diagnòstics

T. Psicòtics: 39%

T. Personalitat: 10%

T. Afectius: 17%

Altres: 34%

servei de joves
Servei dirigit a oferir un espai de transit que faciliti que els i les joves
puguin millorar els seus recursos psicosocials per tal d’iniciar o recuperar un projecte d’inserció ajustat a les seves necessitats personals,
formatives i /o laborals. Forma part de la Xarxa Pública de salut mental
del Servei Català de la Salut.
S’adreça a joves que tenen entre 16 i 25 anys amb trastorns de salut
mental i amb necessitats d’atenció específica. Derivats des de la Xarxa
de salut mental d’adults, infanto-juvenil o equipaments psicoeducatius
amb compromís de derivació, si s’escau i treball en xarxa. L’àmbit territorial preferent és Barcelona Nord.
El servei ofereix un pla funcional d’activitats adreçat a la millora de les
capacitats per-sonals, habilitats socials, habilitats de la vida diària, aptituds i millora en les relacions interpersonals. S’ofereix un programa
individualitzat de rehabilitació ajustat a les necessitats dels joves que
s’atenen i de la seva família. L’atenció s’articula a través d’intervencions
grupals i individuals així com suport a la família.
La intervenció s’estructura en diferents programes: Potenciació d’hàbits
i Capacitació psicosocial (Tallers hort i jardineria, perruqueria, pintura,
multimèdia, ràdio), Rehabilitació cognitiva, Inserció comunitària (coneixement i participació de l’entorn comunitari); Activitats expressives (arts
plàstiques, música, radio, etc.), Hàbits saludables, Socialització, Atenció
familiar.
Dins del servei es desenvolupa un projecte específic amb el Centre
Educatiu Martí Codolar amb els objectius de fer tasques preventives en
salut mental i facilitar el suport psicosocial in situ dels alumnes del que
presentin necessitats afegides a les pròpiament educatives i que dificulten el desenvolupament d’un projecte vital.
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serveis d’inserció sociolaboral
Constituït pel Servei Itinere i Servei Prelaboral amb l’objectiu de millorar
les oportunitats d’inserció laboral de les persones ateses. El conjunt de
serveis s’articulen per poder facilitar un itinerari d’intervenció integral i
ajustada a les necessitats i diferents moments de les persones ateses.
S’ofereix un ventall d’intervencions que van des de l’orientació i acompanyament inicials fins a intervencions dirigides al manteniment del lloc
de treball.
S’adreça a persones en edat laboral amb trastorns greus/severs de salut
mental i l’àmbit territorial és Barcelona i Àrea Metropolitana. Poden venir
derivats des dels recursos de la Xarxa de salut mental o d’altres entitats.
El pla de treball individual es consensua amb la persona. Es manté una
coordinació amb el seu centre derivant. Al mateix temps es manté una
col·laboració estreta amb el teixit empresarial i formatiu per incrementar
les oportunitats formatives i/o laborals.
La intervenció es realitza a nivell individual i grupal, així com també es
realitza un treball amb la família.
S’han atès des dels diferents serveis:
Servei Prelaboral
Espai d’adquisició/ recuperació de les capacitats i hàbits socials i laborals basics. S’estructura en diferents programes: Diagnosi de l’ocupabilitat, Capacitació laboral (Tallers de Serveis Administratius, Manteniment
d’espais urbans, Manteniment d’Edificis, Cuina), Orientació Socioprofessional i Acompanyament a la Inserció sociolaboral i comunitària, Suport
a les famílies.
Servei subvencionat per I’ICASS
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Servei ITINERE
Contempla tot el procés d’inserció laboral: valoració de la situació inicial, anàlisi de competències, orientació professional, derivació a recursos
formatius, pràctiques en empreses, recerca de feina i suport en el manteniment del lloc de treball.
Servei subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació.

Servei d’Inserció Sòciolaboral: Servei Prelaboral · Servei Itinere · població atesa
Total atesos: 230

Usuaris vinculats 2010: 130

Edat

de 16 a 25: 8%

26-40: 61%

Sexe

Homes: 65%

Dones: 35%

Més de 41: 31%

Sevei de Procedència

CSMA: 55%

Hosp. de Dia: 16%

SRC - C. Dia: 6%

Altres: 23%

Diagnòstics

T. Psicòtics: 58%

T. Personalitat: 10%

T. Afectius: 5%

Altres: 27%

Prelaboral de Sabadell
Servei amb titularitat de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell i que, mitjançant concurs públic, la Fundació Els Tres Turons s’encarrega de la gestió i desenvolupament.
S’adreça a persones en edat laboral amb trastorns greus/severs de salut
mental i l’àmbit territorial és Sabadell i localitats del voltant. Derivació a
través de l’Oficina Técnica laboral (OTL) de Sabadell.
Espai d’adquisició/recuperació de les capacitats i hàbits socials i laborals basics. S’estructura en diferents programes: Diagnosi de l’ocupabili-
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tat, Capacitació laboral (Tallers de Serveis Administratius, Manteniment
d’espais urbans, Manteniment d’Edificis, Cuina), Orientació Socioprofessional i Acompanyament a la Inserció sociolaboral i comunitària, Suport
a les famílies.
Servei Prelaboral a Sabadell · població atesa
Total atesos: 54

Usuaris vinculats 2010: 29

Edat

de 16 a 25: 36%

26-40: 60%

Sexe

Homes: 62%

Dones: 38%

Sevei de Procedència

OTL: 100%

Diagnòstics

T. Psicòtics: 62%

T. Personalitat: 14%

Més de 41: 4%

T. Afectius: 11%

Altres: 13%

Oficines Tècniques Laborals
La Oficina Tècnica Laboral (OTL) és una xarxa de Serveis de valoració,
orientació i suport a la inserció laboral per a persones amb dificultats de
salut mental de diferents municipis de la província de Barcelona. Està
finançada per la Diputació de Barcelona.
La nostra entitat forma part de la Secretaria Tècnica i realitza l’assessorament als equips professionals de les oficines de Sabadell, Cerdanyola
del Vallès i L’Hospitalet de Llobregat.
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serveis de suport a la vida autònoma
Programa de suport a la pròpia llar (PSALL)
Habitatge

S’adreça a persones majors de 16 anys i preferentment incloses en el
Programa TMS (Trastorn Mental Sever) d’Horta Guinardó que precisen
d’un suport específic per mantenir-se en un habitatge dins de la comunitat.
Servei dirigit a incrementar les possibilitats de les persones ateses de
poder-se sostenir a la comunitat amb la millor qualitat de vida possible.
Es realitzen activitats de suport i de caire educatiu per a facilitar la realització de tasques de la vida quotidiana.
El Servei dona suport a 16 persones que viuen als pisos amb suport
professional Can Travi (de propietat municipal i gestionats per la pròpia
Fundació) i a les persones que sol·liciten un suport en el seu domicili
particular mitjançant el Programa de Suport a l’Autonomia en la Pròpia
Llar (PSALL) de l’ICASS .

Serveis de Suport a la Vida Autònoma · població atesa
Total atesos: 25

Usuaris vinculats 2010: 4

Edat

de 16 a 25: 0%

26-40: 32%

Sexe

Homes: 68%

Dones: 32%

Sevei de Procedència

CSMA: 60%

Serveis de la Fundació: 40%

Diagnòstics

T. Psicòtics: 80%

T. Personalitat: 16%

Més de 41: 68%

T. Afectius: 4%
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club social POL+
El Club Social és un equipament inserit en
la pròpia comunitat que permet donar resposta a les necessitats d’un sector de les
persones ateses en els diferents serveis i
dispositius de la Xarxa de Salut Mental, en
la perspectiva de mantenir i desenvolupar el nivell de qualitat de vida
aconseguit, compartir i promoure l’ús significatiu del temps lliure, prevenir recaigudes, foment de l’ajuda mútua, el voluntariat i l’autogestió.
Reforçar, possibilitar i mantenir lligams i vincles afectius i socials.
S’adreça a persones adultes i residents prioritàriament a Barcelona Nord.
Les activitats que es realitzen es centren en el lleure i l’ús dels recursos
de la comunitat i es decideixen entre els socis. Algunes de les activitats
realitzades al 2010 són: Karaoke, grup de dones, espai d’oci, taller d’informàtica, fotografia, cine-fòrum, futbol, relaxació, caminada, pintura,
cuina, sortides culturals, ràdio, ping-pong, grup literari...
Durant el 2010 varen participar 52 socis en les diferents activitats.

Club Social POL+ · població atesa
Total atesos: 87
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Usuaris vinculats 2010: 12

Edat

de 16 a 25: 3%

26-40: 48%

Sexe

Homes: 71%

Dones: 29%

Més de 41: 49%

Sevei de Procedència

SRC-C Dia: 36%

Serveis Fundació: 38%

Inic. Pròpia: 13%

Diagnòstics

T. Psicòtics: 71%

T. Personalitat: 11%

T. Afectius: 6%

Altres: 13%
Altres: 12%

satisfacció d’usuaris i familiars
Una de les grans preocupacions de la Fundació és poder conèixer el
grau de satisfacció dels usuaris i les seves famílies en els diferents
serveis de la Fundació i recollir les seves propostes de millora i queixes
sobre el funcionament dels serveis.
En aquest sentit anualment es passa una enquesta als usuaris i familiars, per tal de conèixer la seva opinió en diferents aspectes relacionats
amb la seva estada al servei.
Els resultats obtinguts (sobre una graella de l’1 al 10) són els següents:

Grau de satisfacció general amb el Servei
SRC
Usuaris

8,4

Familiars

9,2

Servei de Joves

SSIL (SPL)

Usuaris

Usuaris

8,3

Familiars

8

9

Club
Familiars

9,2

Usuaris

8,1

Com es pot observar el grau de satisfacció és força elevat, en tots els
ítems la puntuació és superior al 7.
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empreses d’inserció (E.I.)
Amb tretze anys de trajectòria, Passar
via continua treballant amb la voluntat de construcció d’alternatives econòmiques, que satisfan necessitats
generals i d’inclusió a la societat de
persones en situacions d’exclusió, per
factors de salut mental.
Els treballadors de l’empresa, amb el seu esforç guanyen un gran avenç
personal sobre la base de la realització d’activitats productives, la varietat de relacions humanes i de l’entorn que viuen, el cobrament d’un
salari just, i el fet d’incorporar-se al sistema productiu amb tots els drets
i deures. No es tracta solsament d’una acció concreta sobre unes determinades persones, es tracta de la demostració pública de les potencialitats del col·lectiu, Passar via diu amb la seva pràctica; les persones
amb dificultats de salut mental, poden treballar, poden evolucionar, són
capaces de socialitzar-se sense estigmes, de produir, de ser socialment
útils i de gaudir d’una vida normalitzada.
Passar via, s’ajusta als principis propis de les Empreses d’Inserció, activitat
econòmica pròpia d’empresa i activitat social en la formació,habilitació
laboral,integració i inserció dels treballadors que hi participen.
La viabilitat de Passar via, es sustenta en l’esforç permanent del conjunt
de treballadors, la flexibilitat i adaptació als canvis i el manteniment de
les bases del projecte.
En el tercer any de recessió econòmica, hem aconseguit mantenir-nos i
créixer en el volum de facturació respecte del 2009, amb un increment
del 28%.
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Des del punt de vista de creació d’ocupació, s’han creat dos nous llocs
de treball. Actualment Passar via està formada per vint i tres treballadors.
En el 2010 hem realitzat la remodelació del local social per ajustar-lo al
volum i necessitats de l’empresa
Les activitats econòmiques realitzades a Passar via, han estat: Jardineria
i treballs forestals, Repartiment a domicili en els Mercats d’Horta i Vall
hebron, Neteja, Pintura, Venda de productes alimentaris a “el turonet” al
Mercat d’Horta, Arts gràfiques.

PASSAR VIA, Empresa d’Inserció, SL.
C/Farnés, 15 · 08032 BCN · Tel/Fax: 93 420 43 94
e-mail: passarvia@gmail.com
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gràfics ·

empreses d’inserció

dades econòmiques
distribució ingressos per activitat econòmica
51,38%
Jardineria
i forestal

Pressupost global de Passar Via: 370.874 €

27,78%

Ingressos 2010 en % sobre el total

Servei a
domicili
Mercats

Subvencions públiques

25%

Subvencions privades

0%

Venda de productes o serveis

15,57%

3,66%

Neteja

Parada
“el turonet”

75%

1,39%
Arts
Gràfiques

0,22%
Pintura

dades RRHH Passar Via
ocupació anual
20

4

19,3%

4
13%

treballadors en
inserció

17,4%

1

3,2%
estructura
gestió estr. provinent
inserció

20

65,2%

6
estructura
producció
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Personal en pràctiques: 3

64,5%
treballadors en
inserció

llocs de treball

4
17,4%

estructura
producció

estructura
gestió
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edat gènere

experència laboral

més de 6 mesos

17

11

12

85%

55%

8

homes

de 25 a 35

40%

5

3

25%

15%

4

+ de 35

prèvia

60%
no

si

dones

20%
fins a 25

resultat inserció

9
45%

5

1

segueixen
procés
contractats
Passar Via

25%

5

inserció
laboral

en recerca

25%

5%
no culminen
procés
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gestió econòmica
Us presentem la gestió econòmica de la Fundació i els resultats obtinguts durant el 2010. Cal destacar especialment, l’ampliació del fons
dotacional per tal d’adequar-lo a la nova llei augmentant el capital de
24.040,00€ a 60.000,00€. Aquest increment prové del romanent acumulat per la Fundació durant els darrers anys.
D’altra banda cal remarcar l’aplicació del decret publicat per la Generalitat de reducció del 3,2% dels ingressos dels contractes amb el SCS
i la seva aplicació en una reducció del 5% dels sous del professionals,
aquestes quantitats han estat reclamades pels treballadors de la Fundació i està pendent de resolució judicial ferma, per aquest motiu la
reducció salarial s’ha aprovisionat i per tant està en el compte de despeses dels resultats del 2010. Per decisió de la Fundació la retallada no
es va aplicar en les categories més baixes que haurien quedat en pitjors
condicions que les que venien gaudint amb l’anterior conveni si fem la
reducció del 5%.
També cal destacar la cancel·lació anticipada d’una de les hipoteques
que van permetre la compra de la seu de la Fundació del carrer Fastenrath, i el manteniment de la pòlissa de crèdit amb Caixa Penedès que es
manté en el mateix import des de fa uns quants anys malgrat l’augment
sostingut dels comptes d’ingressos i despeses de la Fundació.
Finalment els resultats del 2010 que podeu veure als quadres adjunts
han donat un valor positiu de 97.812,9€ el que representa el 3,71%
sobre el total d’ingressos de la Fundació. Aquest ingressos han estat de
2.632.955,04€ amb un augment de 252.299,23€ sobre l’any 2009 el
que representa un increment del 10,59%. Aquest increment es deu a
la consolidació dels dos projectes iniciats l’any 2009, el programa de
suport a la vida autònoma i el servei prelaboral de Sabadell, ja que la
resta de serveis han mantingut o disminuït els seus ingressos.

22

memòria 2010

gràfics ·

gestió econòmica
20,9%

relació d’ingressos 2010

ICASS (SPL, Club
Pol+, PSALL)

66,4%
80,9%

SCS
(SRC, SJ, PIA)

11,9%

Personal

Despeses d’explotació

2,1%
Dotacions per amortitzacions

1,2%
Donacions i altres
ingressos

1,5%
Altres
subvencions
i ajuts

3,8%
Depar tament
de Treball
(Itinere)

6,1%
Ajuntament
de
Sabadell

relació de despeses 2010

2,1%
0,1%

Despeses financeres

Despeses
d’anys anteriors

1,2%
Provisions

0,2%
Impostos i tributs

0,4%

Despeses excepcionals

1,1%
Comptes de Mercaderies
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evolució ingressos · despeses

Ingressos
Despeses

20 0 0

20 01

20 0 2

20 0 3

20 0 4

20 0 5

20 0 6 20 07

20 0 8

20 0 9

3.000.000¼

2010

2.642.079
2.392.458

2.500.000¼

2.040.633
2.544.266
1.732.727

2.000.000¼

1.313.338
1.500.000¼

753.269
1.000.000¼

2.324.357

1.617.573

1.249.178
1.131.003
935.080

513.668
908.579

2.019.451
1.717.800

1.471.307

1.240.511
1.102.948

1.219.859

654.800

500.000¼

502.433
20 0 0
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distribució de despeses i ingressos 2010
Ingressos
Contractes, convenis i subvencions públiques

Despeses

SRC (SCS)

712.271,33

Servei de Joves (SCS)

356.143,87

SPL (ICASS)
28.492,41

Compres de mercaderies

2.058.913,92

Personal

301.816,8

Despeses d’explotació

3.829,82

Impostos i tributs
Despeses Financeres

53.738,45

Despeses excepcionals

10.329,82

308.178,5

Club Social (ICASS)

104.303,52

Itineraris d’Inserció (SOC)

101.428,8

Ajuntament (Districte Horta-Guinardó)

7.000,00

Ajuntament (Serveis Personals)

5.700,00

Actuacions Cíviques (Departament de Governació)
Aportació SCS adaptació conveni XHUP

3.070,75

Despeses d’anys anteriors
Dotacions per amortitzacions

53.947,88

Provisions

30.126,00

Total

2.544.265,85

686.939,67

SSVA (Pisos, PSALL, ICASS)

140302,4

ADIGSA (Pisos, Can Travi)

9.600,0

SPL Sabadell (Ajuntament de Sabadell)

160.500,0

Club Social 2009 (ICASS)

500,00

Col·laboració 25 anys (Benestar i Familia)

500,00

OTL

2.608,96

Contractes, convenis i subvencions privades

21.977,99

Donacions

21.977,99

Altres

9.123,72

Subvencions de capital

7.408,08

Financers

26,80

Ingressos i Beneficis any anterior

356,17

Ingressos Excepcionals

1.332,67
Total

Resultats

15.000,00

2.642.078,76

9 7. 8 1 2 , 9 1
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resum balanç 2010
Actiu
Actiu no corrent

823.456,75
7.370,64

I. Immobilitzat intangible

799.245,52

II. Immobilitzat material

3.907,52

IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini

12.933,07

V. Inversions financeres a llarg termini
Actiu corrent

867.278,03
728.087,64

II. Deudors comercials i d'altres deutes a cobrar
III. Inversions en empreses del grup i ass. a curt termini

39.574,49
9.000,00

IV. Inversions financeres a curt termini

3.256,41

V. Periodificacions a curt termini

87.359,49

VI. Efectiu i altres actius liquids equivalents
Total actiu

1.690.734,78

Passiu
Patrimoni net

749.298,27
705.772,76

A1 - Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials

60.000,00

III. Excedents d’exercicis anteriors

547.959,85

V. Excedents de l’exercici

97.812,91

A2 - Subvencions, donacions i llegats rebuts

55.468,22

Passiu no corrent

383.963,74

II. Deutes a llarg termini

383.963,74

Passiu corrent

557.472,77

II. Deutes a curt termini

281.859,29

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

260.613,49

VI. Periodificacions

14.999,99
Total passiu
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1.690.734,78

participació
Participació Comunitària i Promoció de la Salut Mental
Un dels principals objectius de la Fundació és contribuir a la sensibilització i divulgació de la problemàtica de la salut mental i de l’exclusió
social que se’n deriva, promovent la participació comunitària, des de la
prevenció i sensibilització, per tal de promoure la modificació d’actituds
socials negatives.
En aquesta línia s’han desenvolupat activitats divulgatives adreçades a
estudiant i públic en general i s’ha participat en diferents activitats del
territori. Destaquem entre d’altre activitats comunitàries:
>> Xerrades divulgatives a centres educatius sobre prevenció de malalties mentals i lluita contra l’estigma (IES Ferran Tallada; IES
Salvador Seguí; Alumnes de l’Escola d’infermeria de la UAB).
>> Xerrades divulgatives sobre Prestacions i pensions i sobre Incapacitacions realitzades a la Biblioteca Can Mariner
>> Realització d’un taller de costura des del Club Social, obert als
veïns.
>> Participació en la Comissió de Carnaval i en les festes del barri
del Carmel.
>> Participació en el “Calendari saludable” el·laborat per la “Comissió d’habits saludables” del Pla Comunitari Carmel Amunt.
>> Organització conjunta amb la Biblioteca Joan Marsé del Sarao
Poètic, recital de poemes.
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>> Exposició fotogràfica al Centre Cívic Matas i Ramis.
>> Activitat plàstica amb els alumnes de l’IES Vall d’Hebron.
>> Participació estable en la radio local Boca Radio a través de dos
programes radiofònics conduits per usuaris i usuàries dels serveis
i del Club Social (La Puerta de Tanhaüsser i Matí Positiu).
Un altre nivell de participació s’estableix amb diferents Centres de Dia
i Serveis de Rehabilitació de la xarxa a partir de tornejos esportius. En
la mateixa línia de col·laboració amb serveis de la xarxa es varen desenvolupar diferents tallers i activitats al MACBA, Fundació Miró, MNAC,
Fundació Francisco Godia i el taller d’escultura del projecte Alterarte de
Mataró.
Una altra línia és la col·laboració amb entitats del territori per a la realització d’activitats conjuntes que facilitin la integració a la comunitat dels
nostres usuaris. Aquesta col·laboració es porta a terme des de tots els
serveis i pot anar des de la utilització d’espais comunitaris a l’organització d’actes i programes d’activitats conjunts.
Formació sòciolaboral a través de la col·laboració i l’ajuda mútua
En el darrer any des del Servei Prelaboral s’han fet convenis de col·
laboració amb diferents entitats (Escola d’Art Floral, Institut Municipal
de Parcs i Jardins,CEIP Font d’en Fargues, Casal La Miranda, Associació
Horta-Guinardó per a la Salut Mental, Masia Can Soler, Centre Cívic
del Coll, Associació de Veïns del Coll; etc.) pels quals la Fundació es
fa càrrec del manteniment de zones verdes, petites obres, activitats de
col·laboració, etc., i l’entitat es fa càrrec de les despeses dels materials.
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L’objectiu principal d’aquesta forma d’orientar les pràctiques formatives
està adreçat a treballar els aspectes relatius a la capacitació laboral evitant la simulació i realitzant a l’hora obres d’utilitat social i comunitria
a través d’una tasca normalitzadora, interactuant des de la cooperació
amb entitats i serveis del territori i afavorint la lluita contra l’estigma.
Participació en Xarxes
La participació en xarxes associatives és un factor inherent a l’enfocament comunitari. Un nivell s’orienta a la promoció de la participació
activa dels usuaris i usuàries a través de les xarxes socials del territori
i fomentant l’autoorganització. Un altre nivell és la participació de la
Fundació en diferents xarxes associatives amb les que es comparteixen
valors i criteris associatius, es sumen forces i es promouen sinergies orientades a la millora de l’atenció i el reconeixement del sector d’iniciativa
social i solidària.
En aquest sentit es manté una participació activa en xarxes de diferents
àmbits:
>> Salut Mental: BCN Salut Mental (Associació d’Horta-Guinardó
per a la Salut Mental; Centre de Psicoteràpia de Barcelona i Fundació Els Tres Turons), Fòrum d’iniciatives Assistencials i de gestió
en Salut Mental, Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP)
>> Inclusió Social: Associació d’Empreses d’Inserció de Catalunya
(FEICAT), Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), Xarxa d’Inserció Sociolaboral de Barcelona
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>> Economia solidària: Xarxa d’Economia Solidària, Coop’57
>> Xarxes territorials: Pla Comunitari Carmel Amunt, Interxarxes,
Consell Ciutadà d’Horta-Guinardó, Consell de Salut d’Horta-Guinardó, Consell Municipal de persones amb discapacitat d’HortaGuinardó
>> Institucionals: Coordinadora Catalana de Fundacions
Activitats de docència i investigació
❒❒ Participació en grups de treball
>> Consell Assessor en Salut Mental: Participació en els grups de
treball Servei Re-habilitació Comunitària.
>> Taula Tècnica de salut mental de (ICASS): Participació en el grup
de treball de Servei Prelaboral com a representants de Fòrum
salut mental.
>> Comitè Operatiu de Salut Mental i Addiccions de Barcelona-Nord
membres dels grups d’Adults i el de Joves.
>> Forum Salut Mental: grups Rehabilitació Comunitària, Club Social
i Inserció laboral
>> Participació en el estudi “Model d’inserció laboral per a persones
amb malaltia mental” (IGOP, F. Pere Tarrés)
>> Participació en la Guia para la valoración de la dependencia para
enfermos mentales (FEARP)
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❒❒ Participació en jornades, congressos i publicacions
>> Amb ocasió de la celebració dels 25é aniversari es va realitzar
una sèrie d’actes commemoratius adreçats a professionals i públic en general:
*

Visió general de la Fundació i els seus serveis, com a resultant
de l’experiència de treball en l’entorn de la salut mental.

* Jornada Tècnica entorn a la salut mental comunitària en la
que varen participar Ricardo Guinea ( Secretari general de la
WARP), i la jutgessa Silvia Ventura, entre d’altres.
* Publicació d’un llibret entorn a l’experiència de la Fundació.
* Concert de la orquestra simfònica Felip Pedrell en la Parròquia
de St Antoni de Padua.
>> II Congreso de la Federación Estatal de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP) celebrat del 17 al 19 de juny a
Valladolid: Ponents en la taula d’inserció laboral i presentació de
4 posters.
>> Jornada sobre inserció laboral de persones amb malaltia mental
(AFEMA, Aj. Alacant): exposició de l’experiència en l’àmbit laboral
de la nostra Fundació.
>> Seminari Introducción al trabajo familiar en casos de vulnerabilidad (Platafomas sociales salesianas): Ponència “Proyecto Ante-
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na: implantación de un modelo globalizador preventivo de acompañamiento piscosocial”.
>> Publicació de la ponència a Cuadernos de Formación, núm. 3
(Plataformas Salesianas, 2011).
❒❒ Docència
>> Màster en Rehabilitació Psicosocial (Fòrum Salut Mental/Universitat Autònoma de Barcelona): membres del Comitè acadèmic,
coordinació dels continguts acadèmics dels mòdul d’inserció comunitària, participació com a docents de diversos professionals
de la entitat en diferents mòduls formatius.
❒❒ Pràctiques universitàries
>> Estada de pràctiques d’alumnes de diferents especialitats: Educació Social (Universitat de Barcelona), Màster Rehabilitació Psicosocial (Universitat Autònoma de Barcelona), Postgrau d’Inserció
Socio laboral (Pere Tarrés), CFGM Atenció Socio sanitària (IES
Salvador Seguí).
>> Estada d’un grup de jutges i jutgesses de l’Escola Judicial en
pràctiques.
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entitats i empreses col·laboradores
Relació d’entitats col·laboradores
Aj. de Barcelona Institut Municipal de
Mercats
Aj. de Barcelona Institut Municipal de
Parcs i Jardins
Aj. de Barcelona Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Associació de Comerciants Carmel Centre
Biblioteca Can Mariner
Boca Ràdio
Casal de Barri Can Travi
Casal la Miranda
Centre Cívic del Carmel

Centre Cívic del Coll
Centre Cívic Torre Llobeta
Centre Juvenil martí Codolar
Cultural Esportiva Carmel CD Carmelo
CHOC Confederació d’Horticultura Ornamental
de Catalunya
Escola d’Art Floral de Catalunya
Espai Jove Boca Nord
Fundació Roviralta
IES Ferran Tallada
Mercat Municipal d’Horta
Mercat Municipal de la Vall d’Hebron
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya

Relació d’empreses col·laboradores Esintel
ABX Logistics
Acycsa
Alifres S.A.
Andròmines
Ben Net
Bon Preu S.A.
Can CET
CEPEX
CLECE, S.A
Consum
Creser S.A.

FECETC
Fundació Salut i Comunitat
Fundació Cassià Just
Fundació Claror
Fundació Real Dreams
Grup Atysa
Grup LD
Grupo Logístico Carreras
Hidrorent
Inditex
Ingreen
Inintial-Rentokil

Integra
Jardiners Sant Adrià, S.C.C.L.
Levis-Strauss
Moltacte Oulets
Productos alimenticios Gallo S.L.
Random House Mondadori
Recibaix
Recollim
Remolcadores Barcelona, S.A.
Saint-Honoré
Serbeclean
Sodexho
Talher
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COM POTS COL·LABORAR AMB ELS NOSTRES OBJECTIUS?
Donant a conèixer des d’una visió proactiva i solidària, la problemàtica de les persones amb dificultats greus de salut mental.
Formant part del nostre equip de voluntaris/es
Mitjançant donacions a la Fundació materials i/o econòmiques.





BENEFICIS FISCALS



La realització de donacions a favor d’entitats sense fins lucratius, donen
dret a deduir de la quota integra de l’impost de societats, el 35 per 100
de la base de la deducció, d’acord amb l’article 20.1 de la Llei 49/2002,
de 23 de desembre, (BOE 307, 24 de desembre 2002) de regim fiscal
de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.



La realització de donacions a favor d’entitats sense fins lucratius, donen
dret a deduir de la quota integra de l’impost de la renda de les persones
físiques, el 25 per 100 de la base de la deducció, d’acord amb l’article
20.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre (BOE 307, 24 de desembre 2002), de regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels
incentius fiscals al mecenatge.



Els convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general
tindran la consideració de despeses deduïbles al determinar la base
imposable de l’impost sobre societats, d’acord amb l’article 25 Llei
49/2002, de 23 de desembre (BOE 307, 24 de desembre 2002), de
regim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge.

Si voleu fer una donació a la nostra entitat podeu fer-ho a aquest nº de compte corrent:
2100-3279-01-2200057574
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Per a més informació sobre com col·laborar, visiteu la nostra web:
http://www.els3turons.org

amb suport de...

La Fundació Els Tres Turons volem expressar el nostre més sincer
agraïment a totes les persones, entitats i empreses que fan possible el desenvolupament d’oportunitats per el col·lectiu de persones
que atenem.
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