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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. Es inherent a la missió
realitzar la tasca de forma participativa, no discriminatòria, amb equitat
i potenciant la capacitat crítica (...)”
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Fotografies significatives:
Portada: detall de mural elaborat pels usuaris a l’estiu de 2009
Pàgina 7: treballant l’expressió plástica
Pàgina 10: escolta la Porta de Tanhaüsser, el dijous 17hes a Boca Radio (90.1FM)
Pàgina 12: taller plàstic a la Fundació Godia, juliol 2009
Pàgina 17: taller de Perruqueria al Servei de Joves
Pàgines 19 i 22: Passar Via, treball de jardineria amb la desbroçadora
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presentació
“construint salut mental comunitària”
Benvolgut / Benvolguda,
Us presentem la memòria d’activitats de la Fundació Els Tres Turons de l’any
2009. Hi trobareu un resum les activitats desenvolupades des dels diferents serveis així com de Passar Via, empresa d’inserció impulsada per la fundació. A més
es fa referència a les actuacions mes rellevants referides a la participació social
i comunitària de la entitat així com de la gestió econòmica que els fa possibles.
Aquesta memòria d’activitats apareix en un moment especialment significatiu
per a tots nosaltres: aquest any 2010 fa 25 anys que es va constituir l’associació
Els Tres Turons, que va donar lloc a l’actual fundació en el barri del Carmel, al
districte d’Horta-Guinardó de Barcelona.
Són anys que han viscut tot un procés de creació i desenvolupament de projectes comunitaris d’atenció social, sempre cercant la complicitat de les xarxes
territorials, promovent la col·laboració entre entitats i serveis, i dels veïns i veïnes. Impulsant projectes formatius, d’inserció social i laboral, molts cops des
de la precarietat. D’experiències com la nostra s’ha anat desenvolupant l’àmbit
territorial i comunitari d’atenció a la salut mental, pràcticament del no res, una
reforma psiquiàtrica en la que han tingut un paper fonamental les diferents
associacions de professionals com la nostra, d’usuaris i de familiars col·laborant
críticament amb les administracions publiques per desenvolupar l’actua’l xarxa
territorial de serveis a les persones amb dificultats de salut mental.
A continuació us fem una relació dels aspectes més significatius durant l’any
2009 al que correspon aquesta memòria:
Servei de Suport a la Vida Autònoma

En l’anterior memòria fèiem referència a la implantació d’un nou programa
d’atenció domiciliària amb dues vessants d’intervenció: en pisos de titularitat
municipal i gestionats per la Fundació (a Can Travi) així com d’atenció en el
propi domicili d’aquelles persones que ho requereixin.
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A inicis del 2009 es van iniciar la intervenció amb els usuaris residents al seu
domicili i al novembre van començar a viure a Can Travi els primers 4 usuaris
i progressivament s’han incorporat el total de 16 usuaris que a data d’avui hi
viuen. Aquets ha estat un servei en continu creixement degut a la demanda no
atesa que existia en el territori.
Servei de Rehabilitació Comunitària

L’obertura de la Llar Residència Unitat Polivalent de Barcelona Nord (UPBN) en
el nostre territori ha suposat la consolidació del Programa d’atenció Continuada
del Servei Rehabilitació Comunitària dirigit a atendre a les necessitats de la
població que hi viu i que solen requerir nivells de suport professional alt i programes d’activitats de Rehabilitació de baixa exigència.
Servei de Joves

S’ha consolidat com a servei d’Habilitació Psicosocial específic per a joves oferint un recurs pioner per a l’atenció d’aquesta franja de població amb un nivell
molt baix d’accés a la xarxa i als recursos de salut mental.
Serveis d’Inserció Sòciolaboral

S’han ampliat els espais destinats a tallers de diferents especialitats del Servei
Prelaboral; amb el lloguer d’un local situat al carrer Amílcar
Serveis Prelaboral de Sabadell

S’ha constituït un equip específic per a la gestió i desenvolupament d’aquest
servei de nova creació i de titularitat de Promoció Econòmica de Sabadell.
Balanç Social

6
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La Fundació va participar en la Campanya 2009 de Balanç Social impulsada per
la Xarxa d’Economia Solidaria de la qual forma part. El Balanç Social permet mesurar la situació de la entitat pel que fa a aportació social, laboral, professional
i mediambiental; detectar insuficiències i plantejar millores. L’objectiu principal
es conèixer els efectes socials de l’activitat realitzada per tal de millorar-la, minimitzant els que siguin negatius i maximitzant els que siguin positius. En la
mostra de 2009 varen participar un total de 46 entitats, cooperatives de treball
o de consum, associacions i fundacions.

Codi Ètic

Ara fa cinc anys, la Fundació es va dotar d’un eina molt important i necessària
en quan es una formalització pública i sistematitzada dels valors, criteris i compromisos que adquireix la entitat i els conjunt de treballadors i treballadores
en unes bones pràctiques al servei de les persones i la societat. La voluntat es
que no sigui un eina estàtica i es per això que es va configurar una “comissió
de seguiment” que es reuneix al menys un cop a l’any on s’aporten prèviament
situacions, casos, resultat de la pròpia pràctica. Els últims dos anys, aquesta
comissió s’ha centrat especialment en situacions centrades en la “casuística”.
Podeu trobar el document de codi ètic a la nostra pàgina web.
Formació Continuada

Per tal de millorar la qualificació dels professionals i l’actualització de coneixements s’ha desenvolupat un Pla de formació específic per l’entitat i s’ha establert conveni amb la Fundación Tripartita.
Desitgem que aquesta memòria pugui ser útil per conèixer millor les nostres activitats i alhora un eina útil per avaluar la nostra funció social, us animen a enviar-nos totes aquelles consideracions que ajudin a la millora de la nostra practica.

Consell Directiu de la Fundació Els Tres Turons
Barcelona, juliol de 2010
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organigrama funcional
Patronat
Presidència

Consell directiu
Direcció general
Qualitat

Gerència

Direcció Tècnica

Àrea
Administrativa

Servei de
Rehabilitació
Comunitària

Direcció Serveis

Club POL+

Serveis de Suport a la Vida
Autònoma

Servei de Joves
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Empresa d’Inserció
Passar Via

Serveis
d’Inserció
Sociolaboral

població atesa
Àrea

SRC

S . J o v.

S S VA

I. slab.

c. social

To t a l

%

Total

146

69

22

149

75

461

100

de 16 a 25

9

69

0

35

8

121

26%

de 26 a 40

84

0

10

72

24

190

41%

més de 40

53

0

12

42

43

150

33%

homes

95

38

15

93

47

288

62%

dones

51

27

7

56

28

169

37%

Edat

Sexe

edat
190
41%
26-40

Procedència
CSMA-USM

56

9

22

59

Hospital de Dia

29

175

38%

38

14

0

44

3

99

21%

Centre de Dia

5

4

0

14

24

47

10%

CSMIJ

2

16

0

0

5

23

5%

Privat

8

6

0

10

2

26

6%

Unitat subaguts

18

4

0

12

3

37

8%

Altres xarxa SM

5

6

0

3

1

15

3%

OT L

0

0

0

3

1

15

3%

Altres entitats

3

5

0

5

4

14

4%

Serveis Fundació

6

3

0

2

2

13

3%

Serveis socials

4

2

0

2

2

10

2%

T. P s i c ò t i c s

81

18

16

68

50

233

T. P e r s o n a l i t a t

18

11

4

29

16

78

17%

Afectius

16

12

2

18

9

57

12%

Altres

31

28

0

34

0

93

20%

51%

33%

121

+ de 40

26%
16-25

sexe
288
62%
homes

Diagnòstics

150

169
37%
dones
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servei de rehabilitació comunitària
Horta - Guinardó
S . R e h a b i l i t a c i ó C o m u n i t à r i a · a l t e s d e r i v.
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És un Servei d’atenció pública de Reha- Motiu
bilitació Comunitària que té com a objec- Inserció social/comunitària
tiu la reinserció en la comunitat de per- Abandonament
sones amb Trastorns mentals Severs, per No vinculació
tal d’aconseguir la millor qualitat de vida Altres recursos formatius i laborals
possible amb el menor suport específic. Reagudització / ingrés
El seu àmbit territorial de referència és
el districte d’Horta-Guinardó . El SRC dóna cobertura a les necessitats
de rehabilitació psicosocial de la població de les dues Llars residències
que es troben situades en el nostre territori: La Llar residència Mascaró
i la Llar Residència de la UPBN.
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, amb els que es manté una
coordinació estable amb la finalitat de garantir la continuïtat assistencial
de les persones ateses.
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 programa
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.
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 de les persones com a ciutadans i
ciutadanes.
La gestió del servei està realitzada per un equip multidisciplinari format
per educadors/es, treballadors/es socials i psicòlegs/es. El seu horari és
de 9:00 a 19:00 de dilluns a divendres.
És un servei concertat amb el Servei Català de la Salut

Total

%

7

20

2

6

11

31

3

9

12

34

serveis de suport a la vida autònoma
Programa de suport a la pròpia llar (PSALL)
Pisos amb suport

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.
S’adreça a persones majors de 16 anys i preferentment incloses en el
Programa TMS d’Horta Guinardó que precisen d’un suport específic per
mantenir-se en un habitatge dins de la comunitat.
El Servei està dirigit a donar suport a les 16 persones usuàries que viuen
als pisos amb suport professional Can Travi i a les persones que sol·
liciten un suport en la seva pròpia llar a través del Programa de Suport
a l’Autonomia en la Pròpia Llar (PSALL) de l’ICASS . Aquest any 2009 el
total de beneficiàris ha estat de 23.
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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 usuàries i ex-usuàries 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 el 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.
Servei subvencionat per l’ICASS.
Durant el 2009 hi han participat 68 socis.

club social POL+ · socis club
Motiu
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Total

%

Alta

32

43

Baixa

27

36

Ass. regulars

48

64

serveis d’inserció sociolaboral
L’objectiu dels diferents serveis és millorar les oportunitats d’inserció
sociolaboral de les persones ateses. El conjunt de serveis s’articulen
per poder facilitar una intervenció integral i ajustada a les necessitats
i diferents moments de les persones ateses. Oferint intervencions des
de l’orientació i acompanyament inicials fins a intervencions dirigides al
manteniment del lloc de treball.
El pla de treball d’inserció sociolaboral consensuat amb la persona és
coordinat també amb el seu centre de salut mental de referència. Al mateix temps es manté una col·laboració estreta amb el teixit empresarial i
formatiu per incrementar les oportunitats formatives i/o laborals.
Durant l’any 2009 es varen realitzar 149 acollides i es fan seguiments
de persones que varen iniciar el procés en exercicis anteriors. Els usuaris/es són residents a Barcelona i Àrea Metropolitana i venen derivats
des de diferents recursos (fonamentalment de la xarxa de salut mental).
S’han atès des dels diferents serveis:
Itineraris d’Inserció Servei ITINERE
Contempla tot el procés d’inserció laboral: valoració de la situació inicial, orientació professional, derivació a recursos formatius, pràctiques
en empreses, recerca de feina i suport en el manteniment del lloc de
treball.
Acció subvencionada pel Dept. de Treball (Direcció General d’Igualtat
d’Oportunitats).
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gràfics ·

serveis d’insercio sociolaboral
població d’entrada · evolució

97
65%

52

Vinculació S. Prelaboral - Itineraris

35%
Consultes puntuals / orientació
inicial

resultats itinerari

9

52

43%

54%
en itinerari
d’inserció
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inserció laboral · tipus

empresa
ordinària

21
22%

13

inserció
laboral

13%

11

revinculació
recursos
xarxa SM

11%
inserció
comunitària

6

6

29%

29%

CET

3

EI

14%
Mes.
Inserció

serveis d’inserció sociolaboral
Servei Prelaboral
L’objectiu del servei és identificar les necessitats i possibilitats de capacitació i/o rehabilitació en l’àmbit laboral dels usuaris atesos. El servei
prelaboral ofereix un conjunt de programes d’habilitació sociolaboral
(tallers d’adquisició i recuperació de capacitats i hàbits laborals
bàsics,programes d’orientació professional, etc.) per donar resposta a
les necessitats detectades i ajustar de forma personalitzada l’itinerari
d’inserció sociolaboral dels usuaris atesos.
Un total de 48 persones han iniciat un projecte de rehabilitació
sociolaboral en el SPL.
Servei subvencionat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania (ICASS)
Resultats Itinerari
El major nombre de demandes es concentren en la fase de clarificació
i orientació, Les persones ateses varen fer consultes puntuals fonamentalment per qüestions administratives (prestacions econòmiques, reconeixement de disminució, etc.) i sobre el mercat de treball
En altres casos no varen continuar en el serveis per diferents raons
(vinculació a altres recursos de la xarxa de salut mental, no interès, reaguditzacions, pertànyer a un altre col·lectiu, etc.)
Del total de les persones ateses (119) un 79´8% inicien un itinerari
d’inserció.
En quant al tipus d’inserció laboral s’observa un augment significatiu
de la contractació a les Empreses d’Inserció i una baixada de l’empresa
ordinària atribuïble al context econòmic actual.
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Servei Prelaboral a Sabadell
El darrer trimestre de l’any es va posar en marxa un nou Servei Prelaboral
a Sabadell amb una capacitat de 25 places i subvencionat per l’ICASS.
La titularitat del servei és de la Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Sabadell i, mitjançant concurs públic, la Fundació Els Tres Turons s’encarrega de la gestió i desenvolupament del servei.
Oficina Tècnica Laboral
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 BarcelonaLa nostra entitat forma part de la
Secretaria Tècnica i es fa l’assessorament als equips professionals de les
oficines de Sabadell, Cerdanyola del Vallès i L’Hospitalet de Llobregat.
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servei de joves
Servei dirigit a oferir un espai de trànsit que faciliti que els joves puguin
millorar els seus recursos psicosocials per tal d’iniciar o reemprendre un
projecte d’inserció ajustat a les seves necessitats personals, formatives
i/o laborals
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 compromis de derivació, si s’escau i treball en xarxa.
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 programa
individualitzat de rehabilitació ajustat a les necessitats dels joves 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.
Programes: programa capacitació sociolaboral (hort i jardineria, perruqueria, pintura, multimedia), programa d’inserció comunitaria (coneixement i participació de l’entorn comunitari), programa activitats expressives (arts plàstiques, música, radio,...), programa activitats esportives,
programa rehabilitació cognitiva i un programa d’acompanyament psicosocieducatiu individual i familiar coordinat amb
els recursos i xarxa implicada en l’atenció dels S e r v e i d e J o v e s · a l t e s d e r i v .
Motiu
joves.
Dins del servei es desenvolupa un projecte es- Inserció social/comunitària
pecífic amb el Centre Educatiu Martí Codolar Abandonament
amb els objectius de fer tasques preventives en No vinculació
salut mental i facilitar el suport psicosocial in Altres recursos formatius i laborals
situ dels alumnes del que presentin necessitats
Reagudització / ingrés
afegides a les pròpiament educatives i que dificulten el desenvolupament d’un projecte vital.
Durant l’any 2009 han iniciat un projecte d’habilitació psicosocial en el
servei un total de 52 joves. Servei concertat amb el Servei Català de la
Salut i amb una capacitat de 25 places.

Total

%

16

23

5

7

7

10

8

12

4

6
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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 i recollir les seves
propostes de millora i queixes.
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 1 al 10) són els següents:
SERVEI
ÍTEM

18

JOVES

Us.

Fam.

8,2

9,2

Comoditat de les instal·lacions

7,8

8,4

7,8

Tracte personal rebut per part dels diferents professionals de l’equip

8,4

9,5

8,6

Qualitat tècnica de l’assistència professional rebuda

8,2

9,3

7,5

Informació rebuda en relació a la valoració, el tractament en rehabilitació, l’evolució, les incidències, etc.

7,6

8,7

Organització i tràmits: obtenció de documentació, informes i certificats, etc.

7,5

Accessibilitat: facilitat per contactar, demanar i obtenir hora de visita
amb l’equip del centre

memòria 2009

SRC

Us.

SSIL (SPL)

CLUB

Fam.

Us.

8,3

7,9

8,6

8,4

7,1

8

8,2

8,2

9,3

8,6

9,7

9

8,5

8,2

9,1

8,5

7,8

7,7

7,9

8,2

7,6

9,1

7,8

8,2

8

7,5

7,9

8,2

Us.

Utilitat de l’estada al servei

7,9

7,9

8,3

8,4

8,1

8,5

9

Grau de satisfacció amb el servei

8,3

9,3

8,6

8,7

8,1

9,1

9

Com es pot observar el grau de satisfacció és força elevat, en tots els
ítems la puntuació és superior al 7.
Per tal d’afavorir les propostes de millora respecte al servei, enguany
s’ha fet una reunió específica amb els usuaris del SRC (on varen participar més de 50 persones) on es varen tractar aspectes relacionats amb
la infraestructura, les activitats que es realitzen i propostes de noves
activitats. La informació obtinguda va servir per reformular algunes de
les activitats i introduir-ne de noves amb la seva estada al Servei.

empreses d’inserció (E.I.)
Un any mes, ja en fa dotze, Passar via,
ofereix un espai en la línia de l’economia social i solidària, per a la inserció
sociolaboral de persones excloses del
mercat laboral,
Els treballadors en inserció realitzant
una activitat productiva real amb un contracte laboral ordinari, cotitzant
al sistema públic i amb una retribució corresponent al conveni de referència, fet que per si mateix constitueix un element normalitzador.
Els treballadors contractats provenen dels serveis prelaborals de la Fundació i d’altres serveis de la xarxa pública de salut mental.
Passar via funciona amb la vocació de servei públic des de l’iniciativa privada en el marc dels principis de treball 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.
En el 2009, malgrat les dificultats de l’entorn econòmic general, que
han incidit en algunes de les activitats productives de l’empresa, s’ha
produït un increment de la facturació respecte del 2008 d’un deu per
cent.
Les activitats econòmiques realitzades a Passar via, han estat: Repartiment a domicili en els Mercats d’Horta i Vall d’Hebron, Jardineria i
treballs forestals, Neteja, Venda de productes alimentaris a “el turonet”
al Mercat d’Horta, Arts gràfiques i Pintura.

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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empreses d’inserció

dades econòmiques
distribució ingressos per activtat econòmica
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gestió econòmica
Us presentem la gestió econòmica de la Fundació i els resultats obtinguts durant el 2009. Com durant els darrers anys s’ha produït un augment de la facturació del 17% en part gracies als pagaments del SCS en
relació a la incorporació al conveni de la XHUP i als nous serveis posats
en marxa durant el 2009, especialment el programa de pisos i el nou
servei prelaboral de Sabadell. La despesa ha pujat proporcionalment en
especial la partida de personal. El resultat final ha donat uns beneficis
de 68.101,29 que permetran millorar la gestió de tresoreria de la Fundació, especialment en el context de crisis actual que esta comportant
un retard dels pagaments per part de les diferents administracions. Els
resultats obtinguts durant els passats anys estan permeten fer front a
aquestes dificultats amb mes recursos.
Els diferents serveis que ofereix la Fundació i la resta d’accions que
realitzem estan concertats i/o subvencionats per l’Administració Pública i d’altres institucions, puntualment es reben donatius d’empreses i
particulars tant per accions concretes com per manteniment general de
l’entitat.
Els principals són:
❒❒ Servei Català de la Salut (Servei de Rehabilitació Comunitària i Servei de Joves)
❒❒ ICASS – Departament d’Acció Social i Ciutadania (Servei Prelaboral
i Club Social Pol +)
❒ ❒ Departament de Treball (Itineraris d’inserció)
❒❒ Ajuntament de Sabadell (Servei Prelaboral Sabadell)
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❒❒ Altres finançadors:
>> Departament de Governació i Administracions Públiques
>> Districte d’Horta-Guinardó - Ajuntament de Barcelona
>> Serveis Personals - Ajuntament de Barcelona
>> Diputació de Barcelona - Fòrum Salut Mental
>> Caja Navarra
Veure quadre de relació d’ingressos 2009 a la pàg. 27

El Finançament Ètic, una aposta de la Fundació des de fa anys
Dins dels compromisos socials i d’acord amb els valors en els que creu
la Fundació, donem suport i participem en el foment d’unes finances
ètiques. Per això col·laborem en la Xarxa d’economia social i molt activament a Coop’57, entitat de la que actualment ocupem la secretaria.
D’aquesta manera tret de la pòlissa de crèdit que mantenim amb la Caixa del Penedès, la resta de necessitats de finançament dels darrers anys
les hem cobert amb préstecs procedents d’entitats relacionades amb les
finances ètiques. Ja en el seu dia vam signar la hipoteca del Local del
carrer Fastenrath amb el banc ètic holandès, Triodos Bank i les darreres
operacions per finançar les obres dels locals de Pintor Cases i Amilcar
s’han realitzat amb Coop’57.
Es doncs una aposta que mantindrem en un futur. Les finances ètiques
capten diners d’estalviadors particulars per invertir-los en l’economia
real d’entitats, cooperatives, associacions o fundacions per tant els estalviadors saben en tot moment quines són les empreses a on s’inverteixen els seus estalvis i que aquests no entren en el circuit especulador
de la banca convencional que com es sabut ha portat la greu crisis
financera que estem patint en aquest moment.
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relació d’ingressos 2009
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gestió econòmica
evolució ingressos · despeses

Ingressos
Despeses

20 0 0
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20 0 5
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20 0 8
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3.000.000€

2.392.458
2.500.000€

2.040.633
1.732.727

2.000.000€

1.313.338
1.500.000€

753.269
1.000.000€

2.324.357

1.617.573

1.249.178
1.131.003
935.080

513.668
908.579

2.019.451
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1.471.307
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distribució de despeses i ingressos 2009

Despeses
25.566,19

Aprovisionaments

1.899.288,06

Personal

287.650,30

Serveis exteriors

9.365,67

Impostos i tributs

49.179,58

Despeses Financeres

4.467,98

Despeses excepcionals

48.839,21

Dotacions per Amortitzacions
Total

2.324.356,99

Ingressos
Contractes, convenis i subvencions públiques

2.378.165,13

Servei Català de la Salut

1.730.184,17

ICASS

404.579,52

Servei de Suport a la vida autonoma (Pisos-ICASS)

36.857,19

Departament de Treball

143.968,50

Altres (Ajuntament, Governació, etc.)

64.630,00

Reintegraments i subvencions

-2.054,25

Contractes, convenis i subvencions privades

2.490,68

Donacions

2.490,68

Altres

11.802,47

Subvencions de capital

7.270,98

Financers

133,36

Ingressos Excepcionals

4.398,13
Total

Resultats

2.392.458,28
68.101,29
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gestió econòmica
resum balanç 2009

Actiu
Actiu no corrent

847.700,09
1.936,90

I. Immobilitzat intangible

828.922,60

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

1.235.827,62
1.114.139,25

II. Deudors comercials i d'altres deutes a cobrar

23.215,61

III. Inversions en empreses del grup i ass. a curt termini

9.000,00

IV. Inversions financeres a curt termini

3.581,59

V. Periodificacions a curt termini

85.891,17

VI. Efectiu i altres actius liquids equivalents
Total actiu

2.083.527,71

Passiu
Patrimoni net

663.428,07
607.959,85

A1 - Fons propis
I. Capital

24.040,00

III. Reserves
V. Resultats del exercicis anteriors

515.818,56

VII. Resultat del exercici

68.101,29

A2 - Subvencions, donacions i llegats rebuts

55.468,22

Passiu no corrent

442.655,74

II. Deutes a llarg termini

442.655,74

Passiu corrent

977.443,90

II. Deutes a curt termini
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318.122,98

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

224.741,42

VI. Periodificacions

434.579,50
Total passiu

2.083.527,71

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.
És en aquesta línia que volem s’ha desenvolupat activitats divulgatives,
per a poder reflexionar entorn a la imatge de la malaltia mental i als prejudicis que poden o no existir i facilitar informació sobre alguns temes
que poden ser poc coneguts per la població en general. Dins d’aquesta
pràctica orientada a la prevenció, durant l’any 2009 es varen realitzar
tres xerrades col·loqui a diferents casals d’avis del districte (Casal d’Avis
del Baix Guinardó; casal d’avis de la Vall d’Hebrón i Casal de Gent Gran
d’Horta).
En la mateixa orientació, durat l’any 2009 es varen realitzar cinc xerrades explicatives a diferents centres formatius de dintre i fora del districte, realitzat per part de professionals de la fundació. Xerrades orientades
als estudiants de diferents centres formatius (IES Salvador Segui; IES
Ferran tallada; IES La Guineueta i Escola d’Educació Social de la Universitat de Barcelona).
Un altre objectiu principal en l’àmbit comunitari es promoure la participació activa dels usuaris i usuàries dels diferents serveis com el SRC, o
el Club social com veïns i veïnes actius, en molts casos com dinamitzadors i no tan sols com espectadors de les activitats culturals i lúdiques
dels barri.
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Una activitat que està donant molt bon resultat des de la participació
comunitària es el joc de la Piràmide de l’Alimentació Saludable impulsat
des de la Comissió d`Hàbits Saludables de Carmel Amunt. L’any passat
es van fer un número total de 7 visites al Mercat Municipal del Carmel
per part de les escoles del barri (Coves d’en Cimany, Santa Teresa i CEIP
Carmel). Els nens i nenes d’aquestes escoles van participar en l’activitat
dels Recorreguts Saludables pel Mercat i després van estar jugant al Joc
de la Piràmide de l’Alimentació Saludable en una de les sales del pis
superior del mateix mercat. Durant aquest any, van participar un total de
7 usuaris del SRC de la Fundació com a dinamitzadors d’aquest joc. Les
dates en les que va tenir lloc aquesta.
❒❒ Activitats comunitàries desenvolupades des del Club Social Pol+
>> Participació de tres socis al campionat de Ping-pong organitzat
per l’associació AREP en col·laboració amb la federació de tennis
de taula, en el marc del programa “Ping-pong per tothom” obert
a la comunitat, al llarg de 9 mesos (un dissabte al mes).
>> Participació en la Comissió carnaval del Carmel alt, per la preparació del mateix així com participació activa a la rua de socis i
educadors i presentació de les activitats lúdiques posteriors a la
rua. Disseny del cartel de carnaval per l’any 2010 en el taller de
pintura del Club.
>> Sant Jordi: realització d’un “Sarao Poètic” (recital de poemes) en
col·laboració amb la biblioteca del Carmel Juan Marsé i la participació de socis i professionals del club i usuaris i professionals
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del Servei de Rehabilitació Comunitària, aquest any, amb la participació de veïns del barri.
>> Participació en la Festa Major del barri del Carmel: organització
d’un campionat de ping pong per tots els veïns interessats en
aquest esport. Aquest any es va canviar l’horari a la tarda per tal
de facilitar la participació dels veïns, i es va incrementar considerablement aquesta amb quinze veïns participants, de diferents
edats, des dels 14 al 68 anys, que competiren amb els socis del
club i els usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària.
>> Organització d’activitats entorn al Dia Mundial de la Salut Mental
(10 d’octubre) Acte dedicat a la reflexió entorn l’estigma i autoestigma, amb l’aportació per part del club d’un documental sobre
el tema amb la participació de diversos professionals, familiars i
socis del club i usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària
que varen ser entrevistats per un educador i un soci del Club.
>> El Grup de radio, ja consolidat, desprès d’un any de preparatius,
han començat a sortir a l’aire amb el programa Matí Positiu, a
través de Boca Radio (set socis). Aquest es un desenvolupament
des del club social de l’experiència ja consolidada del programa
“La Puerta de Tanhaüsser”.
>> Participació en les Jornades per la interculturalitat al Carmel, organitzades per Carmel Amunt al mes d’octubre, set socis del club
han participat en diferents activitats, dos a un sarao poètic a la
biblioteca Juan Marse i quatre en la creació d’un panel amb per-
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sonatges per treure el cap i fer-se fotos que s’ubicà a la Rambla
del Carmel durant l’acte final de les jornades (castanyada, concert, diablada).
❒❒ Participació en grups de treball
>> Consell Assessor en Salut Mental: Participació en els grups de
treball Servei Rehabilitació Comunitària.
>> Taula Tècnica de salut mental de (ICASS): Participació en el grup
de treball de Servei Prelaboral.
>> Comité Operatiu de Salut Mental i Adiccions de Barcelona-Nord.
>> Forum Salut Mental: grups Rehabilitació Comunitària, Club Social
i Inserció laboral.
>> Grup de treball de la “Guia de Práctica Clínica sobre la Esquizofrenia y el Trastorno Psicótico Incipiente” (Madrid: Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad
y Consumo. Agència d’Avaluació de Tecnología i Recerca Mèdiques; 2009).
>> Estudi “Model d’inserció sociolaboral per a persones amb TMS”.
❒❒ Participació en Jornades i Congressos
>> 2n Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya. amb la ponència “Després d’anys de professionalització i millora de la gestió,
ens estem deixant alguna cosa pel camí?” dins de la taula rodona
“El tercer sector social com a agent de transformació social”.
>> 4t Congrés Català de Salut Mental, amb l’organització i dinamització del taller “Experiències de cura des de la perspectiva co-
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munitària: El joc de la piràmide d’alimentació saludable” Es va
realitzar conjuntament amb el Pla Comunitari Carmel Amunt”. Es
va participar també en el grup de treball preparatori previ al congrés “Noves formes d’organitzar la cura”.
>> VI Congrés d’atenció Primària i Salut Mental: comunicació: “la
gestió de la incertesa” realitzat al maig (organitzat per CAMFIC
i FÒRUM Salut Mental). Es va participar amb la comunicació “El
“Joc de la Piràmide de l’alimentació saludable”, una experiència
de participació comunitària”.
>> 24 Congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría
(AEN): ponència “ Programa Atenció Integral i Continuada en el
Territori”.
❒❒ 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 Psiosocial (Universitat Autònoma de Barcelona), Post-Grau d’Inserció
Sociolaboral (Pere Tarrés).
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entitats i empreses col·laboradores
Relació d’entitats col·laboradores
Centre Cívic del Carmel
Centre Cívic del Coll
Centre Juvenil martí Codolar
Institut Municipal de Mercats
Institut Municipal de Parcs i Jardins
Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat
Mercat Municipal d’Horta

Mercat Municipal de la Vall d’Hebron
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Fundació Roviralta
Espai Jove Boca Nord

Relació d’empreses col·laboradores
ABX Logistics
Acycsa
Alifres S.A.
Andròmines
Ben Net
Bon Preu S.A.
Can Neteja
Caprabo
CEPEX
CLECE, S.A
Consum
Creser S.A.
El Periòdico
El Tinter S.A.L.
Esintel
Estamper S.L.
Formatos Serveis Gràfics S.L.
FECETC
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Fundació Salut i Comunitat
Fundació Cares
Fundació Cassià Just
Fundació Clariana
Fundació Claror
Fundació Real Dreams
Gràfiques Mosegu
Gramagraf, S.C.C.L.
Grup Atysa
Grup LD
Hidrorent
Impremta municipal
Ingreen
Integra
Jardineria mitjans
Jaime Mitjans Jardineria
La Vanguardia
Mobles Vallès

Outser
Productos alimenticios Gallo S.L.
Random House Mondadori
Recibaix
Recollim
RDB Serigrafia
Saint-Honoré
Serbeclean
Seritampo S.L.
Sodexho
Talher
Tot Impressió
Viridis

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

Per a més informació sobre com col·laborar, visiteu la nostra web:
http://www.els3turons.org

35

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

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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