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participació comunitària
docència i participació com a ponents en jornades i congressos
publicacions
participació en xarxes
xarxes territorials, consells de participació i acords

30

entitats i empreses col·laboradores

32

amb el suport de...

30
31

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. 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: dibuix realitzat al Servei de Rehabilitació Comunitària
Pàgina 7: exposició de productes dels tallers a la festa d’aniversari
Pàgina 10: revista dels usuaris/es i publicació del taller literari del SRC (al
centre de la pàgina)
Pàgina 11: participant activament en festes comunitaries
Pàgina 12: la importància de l’habitatge
Pàgina 13: una clau per obrir oportunitats
Pàgina 16: practicant esport
Pàgina 17: el barri com creació de llocs de treball
Pàgina 20: cercant l’eficacia, l’eficiencia i la sostenibilitat
Pàgina 25: practicant el joc de la oca a una escola del barri
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presentació
“construint salut mental comunitària”

Un any mes us presentem la memòria d’activitats realitzades per la
nostra entitat. Amb aquesta síntesi de l’any 2008 esperem continuar
contribuint al coneixement de la nostra pràctica assistencial i al nostre
compromís amb la promoció de la salut mental comunitària.
Una de les novetats mes significatives d’aquest any ha estat la agrupació
en un nou local, de les diferents accions i tallers formatius i prelaborals,
orientats a la inserció sociolaboral, així com el Servei de Joves impulsat
per la Fundació. Aquest local, que està ubicat al carrer Pintor Casas, 22
ha suposat una millora important de l’atenció a les persones usuàries
i alumnes dels diferents serveis, com de les condicions de treball dels
equips professionals.

nou local

En el darrer any hem impulsant un projecte de serveis adreçat a l’atenció domiciliaria en l’àmbit de la salut mental, serveis que no existien fins
ara a Horta-Guinardó, districte de Barcelona on realitzem principalment
la nostra activitat. Aquest projecte, que desenvolupem amb voluntat que
vagi creixent, ja es una realitat amb el impuls dels “Serveis de suport
a la vida Autònoma”, programa subvencionat per l’ICASS que agrupa el
suport a domicilis particulars, així com la gestió de quatre pisos (amb
una capacitat per a 16 persones), situats al districte i cedits amb règim
de lloguer per l’Ajuntament de Barcelona.

habitatge
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accessibilitat

Un dels objectius principals, per no dir el mes important, de l’atenció
territorial sociosanitària es el d’oferir una atenció de qualitat basada
en la proximitat i que faciliti la continuïtat assistencial de les persones
usuàries entre els diferents serveis de atenció que requereixin. Amb
aquest objectiu d’aprofundir en la qualitat, accessibilitat i continuïtat assistencial s’ha impulsat de forma estable un Programa per la Millora de
l’Accessibilitat de les persones amb Trastorn Mental Sever (TMS) del districte. Aquest programa suposa un treball de pràctiques de cooperació
entre el Servei de Rehabilitació Comunitària i el centres de Salut Mental
del Districte per a millorar l’accesibilitat dels usuaris/es al tractament de
rehabilitació psicosocial.

I SO 9001

Tal com anunciàvem a la memòria anterior, l’any 2008 varem completar
la certificació ISO 9001:2008 a tots els serveis gestionats per la Fundació, tan els de l’àmbit formatiu i d’inserció laboral, que ja estaven certificats, com els de l’àrea sociosanitaria. Amb aquesta implementació de
la certificació al conjunt de serveis, reafirmem el nostre compromís amb
una gestió de qualitat que faciliti la revisió crítica del model organitzatiu
i la millora continuada dels serveis gestionats per la fundació amb la
participació de tots els equips de professionals.

F E I C AT

Des dels orígens de Els Tres Turons, es mante un compromís permanent en la participació social i la potenciació de xarxes associatives, tant
a nivell local i comunitari, com sectorial i general. En aquest sentit, la
nostra entitat ha contribuït amb entusiasme a la constitució l’any 2008
de FEICAT, Associació d’Empreses d’Inserció de Catalunya, federació
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constituïda per a potenciar l’economia social i solidaria al nostre país,
especialment adreçada a la generació de llocs de treball per a col·lectius
de persones amb especial dificultats d’inserció sociolaboral.
Son aquests només alguns aspectes seleccionats mes significatius de
les activitats realitzades durant l’any 2008. Us animem a la lectura de
la memòria que us presentem i a donar-nos la vostra opinió. No volem
finalitzar sense expressar el nostre agraïment a totes aquelles institucions, empreses, entitats i a aquelles persones que ens donen suport
voluntàriament per facilitar la tasca de promoció de la salut mental.

Consell Directiu de la Fundació Els Tres Turons
Barcelona, juliol de 2009

7

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

organigrama funcional
Patronat
Presidència

Consell directiu
Direcció general
Qualitat

Gerència

Direcció Tècnica

Administració

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.

I. sociolab.

c. social

To t a l

115

40

156

69

380

de 16 a 25

20

38

29

10

97

26%

de 26 a 40

52

2

101

28

183

48%

més de 40

43

0

26

31

100

26%

homes

78

24

108

48

258

68%

dones

37

16

48

21

122

32%

100

CSMA-USM

61

8

92

10

171

45%

97

26%

Hospital de Dia

27

11

47

0

85

22%

+ de 40

26%
16-25

Centre de Dia

0

0

5

17

22

6%

CSMIJ

0

9

0

0

9

2%

Privat

6

1

3

0

10

3%

Unitat subaguts

10

0

0

0

10

3%

Altres xarxa SM

6

6

6

42

60

16%

OT L

0

0

0

0

0

0%

Altres entitats

3

5

3

0

11

3%

Serveis Fundació

2

0

0

0

2

1%

0

0

0

0

0%

Total

%
100

Edat

Sexe

Procedència

Serveis socials

T. P s i c ò t i c s

81

17

108

55

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

11

10

18

9

8

17

14

5

13

Altres

183
48%
26-40

sexe
258
68%
homes

Diagnòstics

Afectius

edat

261

69%

8

47

12%

6

40

11%

0

32

8%

122
32%
dones
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servei de rehabilitació comunitària
Horta - Guinardó
És un Servei d’atenció pública ambulatòria de Rehabilitació Comunitària
que té com a objectiu la reinserció en la comunitat de persones amb
Trastorns mentals Severs, per tal d’aconseguir la millor qualitat de vida
possible amb el menor suport específic. El seu àmbit territorial de referència és el districte d’Horta-Guinardó .
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
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.
a la família.
Motiu
Total
%
És un servei que es sustenta en una pràctiInserció social/comunitària
15
39
ca de treball comunitari dirigint les actuaciAbandonament
10
26
ons a conèixer l’entorn i saber utilitzar els reNo vinculació
11
28
cursos del territori, promovent la participació
Altres recursos formatius i laborals
3
8
de les persones com a ciutadans i ciutadanes,
Reagudització / ingrés
3
8
a fi de promoure el major grau d’autonomia
personal i social.
El servei està gestionat per un equip multidisciplinar format per educadors/es, treballadors/es socials i psicòlegs/es. El seu horari és de 9:00
a 19:00 de dilluns a divendres. L’any 2008 s’han atès un total de 108
persones en diferents tractaments de rehabilitació i intensitat d’acompanyament professional.
És un servei concertat amb el Servei Català de la Salut.
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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.
Durant l’any 2008, el club ha continuat augmentant el nombre de socis/
es en relació al moment inicial, essent 52 el total de socis participants
al llarg de l’any; amb un increment i diversitat important d’activitats,
algunes de les quals, s’han iniciat en horari de matí, per donar resposta
a persones amb franges horàries lliures diferents, és el cas de persones
que desenvolupen activitats laborals o prelaborals en horari de tarda o
d’altres que havent finalitzat el seu procés de rehabilitació comunitària,
també disposen de temps lliure als matins, etc.
Durant aquest any s’ha consolidat la utilització
d’espais comunitaris de forma periòdica, realitzant, tots els tallers que ofereix el club als
seus socis, a quatre dels equipaments del
barri/districte: Centre cívic del Carmel, Biblioteca Joan Marsé, Espai Jove Boca Nord
i Poliesportiu Creueta del Coll.

Club social POL+ · altes/deriv
Motiu

Total

%

Altes

52

75

Baixes

10

14

Assistència regular

11

10

El Club 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.
És un servei subvencionat per l’ICASS.
Durant el 2008 varen participar 52 socis en les diferents activitats.
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serveis de suport a la vida autònoma
Programa de suport a la pròpia llar (PSALL)
Pisos amb suport

Servei constituït durant aquest any. Té com a objectiu afavorir el manteniment en un habitatge dins de 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 18 anys i preferentment residents en el
districte d’Horta-Guinardó que precisen d’un suport específic per mantenir-se en un habitatge dins de la comunitat.
S’ha començat a fer suport a domicilis particulars i per al 2009 es preveu disposar de 4 pisos (16 places) cedits pel Patronat Municipal de
l’Habitatge i augmentar el nombre de domicilis amb suport.
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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 2008 varen ser ateses 156 persones noves 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 publica
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.
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gràfics ·

serveis d’insercio sociolaboral
població d’entrada · evolució

118
76%

Vinculació S. Prelaboral - Itineraris

38
24%
Consultes puntuals / orientació
inicial

resultats itinerari

26

82

60%

69%
en itinerari
d’inserció

14
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inserció laboral · tipus

empresa
ordinària

29
25%

19

inserció
laboral

16%

8

21%

revinculació
recursos
xarxa SM

7%

CET

inserció
comunitària

9

6
14%
EI

2
5%
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.
És un servei concertat amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania
(ICASS).
Resultats Itinerari
Del total de població atesa ens trobem amb que entorn al 25% de
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.)
En aquest sentit el servei facilita la clarificació de les persones respecte
als desitjos, possibilitats i capacitats d’inserció sociolaboral.
De la resta de persones que varen accedir a altres fases (118) la situació al finalitzar l’any és la que es pot veure a la pàgina anterior (14).
OTL
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 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
Espai d’habilitació psicosocial i sociolaboral per facilitar la recuperació,
desenvolupament i manteniment dels aspectes necessaris per a sostenir un projecte d’inserció comunitària o formatiu i/o laboral.
S’adreça a joves que tenen entre 16 i 25 anys amb trastorns de salut
mental i amb necessitats d’atenció específica.
És un programa concertat amb el Servei Català de la Salut i amb una
capacitat de 25 places.
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. Aquest projecte està
subvencionat en part per la Fundació Un Sòl Mon.
Durant el 2008 s’han atès a un total de 40 joves.

S e r v e i d e J o v e s · a l t e s / d e r i v.
Motiu
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Total

%

Inserció social/comunitària

5

25

Abandonament

3

15

No vinculació

3

15

Altres recursos formatius i laborals

7

35

Reagudització / ingrés

2

10

empreses d’inserció (E.I.)
Passar Via, ofereix un espai en la línia
de l’economia social i solidària, un recurs amb deu anys d’experiència, 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 2008, s’ha produït un pas important com a sector, amb la constitució de FEICAT, Associació d’Empreses d’Inserció de Catalunya, xarxa unitària, per donar projecció i impulsar el creixement del model d’empreses
d’inserció, amb una presència de 45 empreses funcionant a Catalunya.
També cal fer referència al paquet d’ajuts econòmics a la formació, contractació, inserció i suport a l’acompanyament, de la Direcció General
d’Igualtat d’Oportunitats, per al període 2088-2009, que a facilitat el
desplegament i dignificació de les tasques de suport social als treballadors en procés d’inserció.
Les activitats econòmiques realitzades a Passar via, han estat: Repartiment a domicili en
els Mercats d’Horta i Vall d’Hebron, Jardineria i treballs fores-
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tals, Neteja, Venda de productes alimentaris a “el turonet” al Mercat
d’Horta, Arts gràfiques i Pintura. La facturació ha augmentat un 22%
respecte del 2007.
PASSAR VIA, Empresa d’Inserció, SL.
C/Farnés, 15 · 08032 BCN · Tel/Fax: 93 420 43 94
e-mail: passarvia@gmail.com

dades econòmiques
Pressupost global de Passar Via: 288.486 €
Ingressos 2007 en %
Subvencions públiques

31%

Subvencions privades

1%

Venda de productes o serveis

68%

distribució ingressos per activitat econòmica
39,45%
Servei a
domicili
Mercats

32,75%
Jardineria
i forestal

13,60%
Neteja

7,78%
Parada
“el turonet”

5,43%
Arts
Gràfiques

1,49%
Pintura
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gràfics ·

empreses d’inserció

edat

gènere

experència laboral
més d’1 any

9
53%
de 25 a 35

12
70,6%

6

12

5
29,4%

homes

35,3%

si

5

+ de 35

70,6%
no

29,4%

2

dones

11,7%
fins a 25

RRHH empresa

Personal en pràctiques: 4

17

14

resultat inserció

82,3%
segueixen
procés
contracte
Passar Via

58,7%
treballadors en
inserció

8
27,6%
estructura
producció

1

4
13,7%

1

estructura
gestió

en recerca

5,8%

5,8%
no culminen
procés

1
5,8%
inserció
laboral
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gestió econòmica
Finançament
Els diferents serveis que ofereix la Fundació i la resta d’accions que realitza estan integrats a la xarxa pública de salut mental i estan concertats
i/o subvencionat per l’Administració pública i d’altres institucions, puntualment es reben donatius d’empreses i persones individuals tant per
accions concretes com per manteniment general de l’entitat.
❒❒ Servei Català de la Salut (Servei de Rehabilitació Comunitària i Servei de Joves)
❒ ❒ Departament de Treball (Servei Itinere i Itinere Dones)
❒❒ ICASS – Departament d’Acció Social i Ciutadania (Servei Pre-laboral
i Club Social Pol +)
❒❒ Altres finançadors:
>> Departament de Governació i Administracions Públiques
>> Districte d’Horta-Guinardó - Ajuntament de Barcelona
>> Serveis Personals - Ajuntament de Barcelona
>> Fundació la Caixa
>> Diputació de Barcelona - Fòrum Salut Mental
Veure quadre de relació d’ingressos 2008 a la pàg. 21

Despeses
Durant el 2008 la facturació de la Fundació va pujar el 17,8 % bàsicament provinent de les aportacions realitzades pel Servei Català de
Salut per tal d’equiparar els sous del personal al conveni de la XHUP
en el procés de regularització iniciat fa dos anys. Això queda reflectit en
l’apartat despeses on la partida que mes puja proporcionalment es la
partida de sous i salaris degut a l’adaptació dels salaris al nou conveni.
Veure quadre de relació de despeses 2008 a la pàg. 21
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gràfics ·
70,6%

gestió econòmica

relació d’ingressos 2008

SCS

19,6%
ICASS

5,7%
Departament
Treball

80%

1,4%
altres
1,2%
(Ajunt ame nt ,
G o v e n a c i ó , Donacions
etc.)

1,5%
altres
ingressos

relació de despeses 2008

Personal

12,9%
Altres
2,1%
despeses
1,6%
d’explotació Financeres
2,1%
Compres
Amortitzacions

1,2%
Extraordinàries

0,2%

Pèrdues de
l’inmobilitzat
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gràfics ·

gestió econòmica
evolució ingressos · despeses

Ingressos
Despeses

2.040.633
1.732.727
1.617.573
1.249.178

1.313.338

2.019.451

1.131.003

1.717.800

935.080
502.433

753.269
1.471.307

1.240.511

513.668

1.102.948

1.219.859

908.579
654.800

20 0 0
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distribució de despeses i ingressos 2008
Fundació

Associació

Fund. + Ass.

Despeses
Compres

32.317,95

0,00

32.317,95

Personal

1.615.041,55

0,00

1.615.041,55

257.450,65

3.120,12

260.570,77

Altres despeses corrents
Financeres

41.526,40

281,95

41.808,35

Amortitzacions

41.327,37

520,03

41.847,40

Pèrdues de l’immobilitzat

3.488,34

0,00

3.488,34

Despeses estraordinàries

24.376,74

0,00

24.376,74

2.015.529,00

3.922,10

2.019.451,10

1.985.700,65

0,00

1.985.700,65

1.440.739,77

0,00

1.440.739,77

ICASS

398.994,38

0,00

398.994,38

Departament de Treball

117.259,50

0,00

117.259,50

28.707,00

0,00

28.707,00

23.889,68

0,00

23.889,68

23.889,68

0,00

23.889,68

24.605,71

6.436,63

31.042,34

7.830,24

6.435,11

14.265,35

899,26

1,52

900,78

15.876,21

0,00

15.876,21

2.034.196,04

6.436,63

2.040.632,67

1 8 . 6 6 7, 0 4

2.514,53

21.181,57

Total

Ingressos
Contractes, convenis i subvencions públiques
Servei Català de la Salut

Altres (Ajuntament, Governació, etc.)
Contractes, convenis i subvencions privades
Donacions
Altres
Subvencions de capital
Financers
Extraordinaris
Total

Resultats
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gràfics ·

gestió econòmica
resum balanç 2008
Fundació

Associació

Fund. + Ass.

788.076,13

3.005,08

791.081,21

3.164,40

0,00

3.164,40

770.552,14

0,00

770.552,14

901,52

0,00

901,52

Actiu
Actiu no corrent
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
IV. Inversions en empr. del grup i ass. a llarg termini
V. Inversions financeres a llarg termini
Actiu corrent

13.458,07

3.005,08

16.463,15

705.265,29

106.705,01

811.970,30

II. Deudors comercials i d'altres deutes a cobrar

576.085,61

0,28

576.085,89

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

23.975,98

98.427,07

122.403,05

termini
V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius liquids equivalents
Total actiu

3.276,78

0,00

3.276,78

101.926,92

8.277,66

110.204,58

1.493.341,42

109.710,09

1.603.051,51

593.063,13

107.545,09

700.608,22

539.858,56

64.229,64

604.088,20

Passiu
Patrimoni net
A1 - Fons propis
I. Capital
III. Reserves
V. Resultats del exercicis anteriors

26.559,36

177.879,47

177.879,47
378.467,80

497.151,52

-118.683,72

18.667,04

2.514,53

21.181,57

A2 - Subvencions, donacions i llegats rebuts

53.204,57

43.315,45

96.520,02

428.010,63

0,00

428.010,63

428.010,63

0,00

428.010,63

428.010,63

0,00

428.010,63

II. Deutes a llarg termini
Passiu corrent
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2.519,36

0,00

VII. Resultat del exercici

Passiu no corrent

memòria 2008

24.040,00

II. Deutes a curt termini

131.865,48

50,00

131.915,48

IV. Acreedors comercials i altres comptes a pagar

196.433,68

2.115,00

198.548,68

V. Periodificacions

143.968,50

0,00

143.968,50

1.493.341,42

109.710,09

1.603.051,51

Total passiu

participació
Participació Comunitària
La Fundació, tant com entitat, com des dels diferents serveis que gestiona, dóna molta importància a la participació comunitària tant com
eina necessària per a la inserció social de les persones ateses, com per
establir les sinergies necessàries amb la comunitat, afavorint a l’hora la
sensibilització social i promoció de valors solidaris i d’acceptació de la
diferència.
Aquest és un petit recull significatiu d’activitats realitzades durant l’any
2008, amb una relació de xarxes socials i espais participatius on estem
i, d’activitats docents i de promoció social realitzades.
Participació comunitària i promoció de la salut mental
❒❒ Participació en el Pla Comunitari Carmel Amunt:
>> Dinamització del Joc de L’oca Saludable, activitat lúdic –educativa amb nens i nenes de les escoles del barri i el mercat
municipal a partir d’un joc gegant elaborat pels tallers del SRC
amb informació sobre aliments i hàbits saludables. Activitat desenvolupada durant tot l’any a partir de la Comissió d’Hàbits
Saludables del Pla Comunitari Carmel Amunt.
>> Col·laboració en l’elaboració del Receptari Hàbits Saludables
(iniciativa per la promoció dels hàbits saludables des de la plataforma Carmel Amunt) (gener-març).
>> El·laboració Bola Gegant de Residus per a la presentació de
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l’obra “Comando Basura” en l’activitat Sentx100 Mirador del Virolai a càrrec de Carmel Amunt (juliol).
>> C ol·laboració en l’elaboració del Calendari Remeis Casolans
2009 (iniciativa per la promoció dels hàbits saludables des del
Pla Comunitari Carmel Amunt) (novembre).
>> P articipació en la Comissió d’Entorn de Carmel Amunt per la
dinamització del Pla comunitari del Carmel.
>> S ’ha participat a la Comissió de carnaval del Carmel alt, (composada per diferents entitats i equipaments del barri així com
per l’associació de comerciants) per la preparació del mateix així
com participació activa a la rua (cinc socis més dos educadors)
i presentació (dos socis acompanyats de l’educador) de les activitats lúdiques posteriors a la rua.
>> A mb aquests objectius comunitaris, diferents grups d’usuaris i
usuàries dels serveis, han participat en diferents grups del barri
impulsats per Carmel Amunt l’Associació de Veïns del Carmel i
d’altres entitats del barri (Carnestoltes, Festes Majors, etc).
❒❒ Participació en la Lliga de futbol sala entre SRC-CD .
❒❒ Participació en els Tallers creatius realitzats al MACBA (tot l’any)
❒❒ Participació en els V Jocs Florals de la Xarxa de Salut Mental organitzats per Les Corts Centre d’Higiene Mental (febrer-maig).
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❒❒ Cobertura dels actes de les jornades Cent x 100 Carmel per part de
l’equip del programa de radio “La Puerta de Tannhaüser”, programa
setmanal creat des del taller de ràdio del Servei de Rehabilitació Comunitària, amb el suport de Boca Radio i que va començar a emetre
el 7 de febrer del 2008.
❒❒ Organització en col·laboració amb un grup de joves de la Fundació
ADSIS, d’una obra de Teatre Social.
❒❒ Durant aquest any, el Club Social Pol+ ha col·laborat amb altres entitats per fer activitats comunitaries conjuntes, d’una banda amb la
Fundació ADSIS, en el marc del Plà comunitari del Carmel (ambdues
entitats formen part de la promotora del mateix, Carmel Amunt)
concretament obres de teatre social conjuntes; i de l’altre, amb integrants de l’associació Radio Nicosia, amb els que vam preparar
un sarao poètic a la biblioteca Joan Marsé, així com una intervenció
docent al Master de Rehabilitació Comunitària de Forum a on participaren socis d’ambdues entitats.
❒❒ S’han presentat diversos dissenys pel cartell de carnaval per l’any
2009 des del taller de pintura del club, entre els quals, va sorgir escollit un per la comissió que, va ser imprès posteriorment pel taller
d’arts gràfiques del servei de joves de la Fundació.
❒❒ S’ha realitzat i editat, un curtmetratge amb títol “Urbanitas” per part
dels integrants del taller de curtmetratge (5 socis i el tallerista/educador) que va ser presentat a la Mostra de cinema Seteart organitzat
pel centre cívic del Carmel i a la Mostra Dulcinea curts organitzat pel
club social Roure de l’Hospitalet.
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❒❒ També el taller de teatre ha preparat i representat, una obra de
teatre, a la biblioteca Joan Marsé, amb motiu del dia mundial de la
salut mental.
❒❒ L’interrelació amb altres clubs també s’ha vist incrementada amb la
participació a la Zona A4 Ping pong per tothom, promogut per Arep,
a la Mostra de curtmetratges Dulcinea de Roure.
Docència i participació com a ponents en jornades i congressos
❒❒ Participació en el Comitè Acadèmic i com a docents de diversos
professionals de la entitat en diferents mòduls formatius del Màster
en Rehabilitació Psicosocial. Organitzat per Fòrum Salut Mental i la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Publicacions
❒❒ Ll. Pérez, S. Martín i S. Raventos: Una experiència d’inserció laboral
de persones amb trastorns mentals (Quaderns d’Educació Social
núm. 11, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya,
abril de 2008)
Participació en xarxes
❒❒ Coordinadora Catalana de Fundacions.
❒❒ FÒRUM d’iniciatives Assistencials i de Gestió en Salut Mental de
Catalunya.
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❒❒ Federación Estatal de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial
(FEARP).
❒❒ Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT).
❒❒ Xarxa d’economia Solidària.
❒❒ COOP’57.
❒❒ Entitats Catalanes de Acció Social (ECAS).
❒❒ Xarxa de Inserció Sociolaboral de Barcelona.
Xarxes territorials, consells de participació i acords
❒❒ Com a novetat, El Servei de Joves de la Fundació s’ha incorporat a
INTER-XARXES, xarxa de coordinació, en el districte d’Horta-Guinardó, entre els serveis de salut, educació i atenció social adreçats a la
població infantil i adolescent (de 0 a 18 anys).
❒❒ Pla de dinamització comunitària CARMEL AMUNT.
❒❒ Consell Ciutadà d’Horta-Guinardó.
❒❒ Consell de Salut del Districte d’Horta Guinardó.
❒❒ Consell Municipal de persones amb discapacitat del districte d’Horta-Guinardó.
❒❒ La fundació te signat el Acord Cívic per una Barcelona Neta i Sostenible - BCNeta.
❒❒ La Fundació te establert un acord de col·laboració amb l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.
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entitats i empreses col·laboradores
Relació d’entitats col·laboradores
Centre Cívic Guinardó
Centre Cívic Carmel
Centre Cívic del Coll
Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat
Institut Municipal de Parcs i Jardins
Centre Juvenil Martí Codolar
Espai Jove Boca Nord
Fundació Roviralta

Fundació Real Dreams
Universitat Autónoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Institut Municipal de Mercats
Mercat Municipal d’Horta
Mercat Municipal de la Vall d’Hebron
Fundació Un Sol Món
Fundació La Caixa
Fundació Caixa Tarragona

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
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
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amb suport de...
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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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