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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: mostra de productes Festa d’Aniversari de la Fundació any 2006
Pàgina 7: detall de la mostra de productes de la Festa d’Aniversari de l’entitat any 2006
Pàgina 10: pintura mural a Boca Nord al setembre de 2006
Pàgina 11: mural realitzat i exposat a l’entitat, agost de 2008
Pàgina 17: Passar Via, treball de jardineria amb la desbroçadora
Pàgina 18: foto de la parada “el turonet”
Pàgina 25: imatge dels castellers de Vilafranca
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presentació
“construint salut mental comunitària”

Ha estat un llarg camí el que s’ha anat fent des de l’any 1985 quan varem començar a caminar, i que hem anat explicant de forma resumida
en les diferents memòries anyals. Sempre amb la voluntat de donar a
conèixer públicament les nostres pràctiques, cercant la valoració externa, l’anàlisi crític de la nostra utilitat social que ens ajudi a millorar la
nostra intervenció.
En aquesta memòria, corresponent a l’any 2007, trobareu un resum
quantificat del més significatiu de les accions realitzades tant del 2007,
com d’algunes que varen iniciar-se aquell any però han finalitzat al 2008
i que, entenem que s’han d’incorporar de donar un coneixement mes
acurat, introduint criteris de balanç social.
A finals del mes de febrer varem iniciar conjuntament amb un expert extern, un projecte destinat a millorar el funcionament intern de la nostra
organització, per tal de millorar-ne els circuits de treball i els canals de
comunicació interna i poder així encarar amb èxit els reptes de futur. És
aquest un procés que sempre està en revisió.
En la mateixa línia d’adequació de la realitat organitzativa de la entitat a les demandes socials, aquest any s’ha ampliat la certificació ISO
9001:2000 per a tots els serveis de la Fundació, tant els sociosanitaris
com els de formació/inserció sociolaboral que eren els que estaven
certificats fins ara.

I SO 9001

5
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A continuació esmentarem les actuacions més destacades de l’any
2007.
Tu r o n e t

El divendres 21 de setembre es va inaugurar El Turonet, botiga de productes d’alimentació artesanals, d’economia solidaria i de la terra, creada per Passar Via, empresa d’inserció impulsada per la Fundació. Situada
en el nº 35 del Mercat Municipal d’Horta, la inauguració va comptar
amb la presència de Carme Banyeres, del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya; d’Elsa Blasco, regidora del Districte d’HortaGuinardó i del representant de la “Fundació Un Sol Món” Estefano Sanfilipo. És aquesta una nova concreció de la nostra aposta per crear espais
de proximitat orientats a la inserció social pel treball.

F E I C AT

Dins del mateix àmbit, el proppassat 24 d’abril de 2008 es va constituir
al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, FEICAT (Federació
Catalana d’Empreses d’inserció), Aquesta agrupació, a la que pertany
Passar Via ha estat constituïda amb l’impuls d’ACEI i AIRES, i neix amb la
voluntat d’agrupar totes les empreses d’inserció de Catalunya, per tal de
potenciar la lluita per la inclusió social des d’aquest model d’empresa
d’economia social i solidaria.

Martí Codolar

Una altra aposta de la Fundació, està orientada a l’impuls de diferents
projectes d’intervenció que afavoreixin la continuïtat assistencial des
del territori i unes pràctiques que prioritzin els aspectes preventius en
l’atenció al patiment mental. L’any passat es va impulsar una experiència concreta orientada a aquest objectiu, iniciant un projecte de col·
laboració entre la Fundació i el Centre Juvenil Martí Codolar del mateix
districte d’Horta-Guinardó. Des del Servei de Joves i dins l’àmbit de
la rehabilitació psicosocial, l’objectiu és desenvolupar un programa de

el
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prevenció i d’intervenció precoç adreçat a adolescents susceptibles de
trastorn mental, que faciliti la continuïtat assistencial.
En la mateixa línia de col·laboració amb entitats i xarxes associatives
i dins del mateix àmbit, aquest any 2008 la Fundació, des del servei
de joves es va incorporar a INTERXARXES, 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.

Interxarxes

Un esforç permanent de la entitat és el de cercar les millors condicions
d’atenció a les persones usuàries i de treball dels professionals de la
entitat. Amb aquest objectiu hem canviat la ubicació dels serveis de Formació Treball i el Servei de Joves en un nou local (situat en el c. Pintor
Casas, 22) que permetrà una utilització dels serveis més eficient.

nous locals

Finalment, volem expressar el nostre agraïment més sincer a totes les
persones i entitats que ens ajuden a fer possible el nostre objectiu principal: treballar per assolir un projecte d’atenció a les persones des de la
salut mental comunitària que sàpiga respondre a les seves necessitats i
a les noves demandes socials emergents.

Consell Directiu de la Fundació Els Tres Turons
Barcelona, juliol de 2008
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organigrama funcional

Fundació Els Tres Turons

Àrea sociosanitària

À r e a F o r m a c i ó · Tr e b a l l

Servei de Rehabilitació
Comunitària

Empresa d’Inserció
Passar Via, EI, SL.

Itineraris d’Inserció

Servei Prelaboral
Club Social
Servei de Joves
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població atesa
Àrea

sociosanitari

club social

form. · treball

e. inserció

To t a l

105

46

390

24

565

Total

%
100

Edat

edat

de 16 a 25

15

8

70

5

98

17,35

322

de 26 a 40

58

18

235

11

322

56,99

56,9%

més de 40

32

20

85

8

145

25,66

26-40

145

Sexe

25,7%

homes

64

32

237

21

354

62,65

dones

41

14

153

3

211

37,35

CSMA-USM

50

46

Hospital de Dia

27

+ de 40

98
17,4%
16-25

Procedència
190

286

50,62

100

127

22,48

Centre de Dia

8

8

1,41

CSMIJ

4

4

0,70

Privat

17

17

3

2

35

6,21

2

2

0,37

1

32

5,66

altres xarxa S.M.

13

20

OT L
altres entitats
Unit. de subaguts

2

29

13

14

Serveis Fundació
BCN Activa
Serveis socials

27

4,78

18

18

3,18

1

1

0,18

8

1,41

8

sexe
354
62,6%
homes

211
37,4%
dones

286
50,6%
CSMA-USM

procedència
127
22,5%
Hospital
de Dia

35

32

6,2%
altres
xarxa SM

5,7%
altres
entitats

27

18

4,8%
3,2%
Unitat
S e r v e i s
subaguts
Fundació

17
3%
Privat

8

8

1,4%
1,4%
Centre de S e r v e i s
Dia
Socials

4

2

0,7%
CSMIJ

0,3%
OTL

1
0,2%
BCN
Activa
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àmbit sociosanitari
Vol facilitar el desenvolupament de les capacitats i la recuperació d’aquelles discapacitats que acompanyen al patiment d’un trastorn mental greu,
individualment i socialment. També pretén ajudar els usuaris a elaborar,
dur a terme i mantenir un projecte de vida participatiu al seu entorn comunitari, i és per aquest motiu que es realitza un treball continuat amb
els recursos comunitaris del territori, amb els quals mantenim un estret
vincle. Disposa d’un programa d’atenció i suport a les famílies.
Serveis de Rehabilitació Comunitària – Centres de Dia Horta Guinardó
(de 18 a 65 anys)

Es un Servei d’atenció pública ambulatòria de Rehabilitació Comunitària
destinat al desenvolupament de programes i activitats adreçades a 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.
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El servei té una capacitat de 65 places i s’hi accedeix a través d’un dels
dispositiu 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
dirig int
les actuacions amb l’objectiu de propiciar un
major nivell d’autonomia i poder
utilitzar els recursos de l’entorn, promovent la participació de les persones com a
ciutadans i ciutadanes.
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.
És un servei concertat amb el SCS.
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
Socis/es Club Social POL+ · total nº 44
perspectiva de mantenir i deAltes
26
senvolupar el nivell de qualiBaixes
14
tat de vida aconseguit; comAss. regulars
30
partir 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.
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gràfics ·

àmbit sociosanitari

motius d’alta · derivacions

8
32%
Inserció social i
comunitària

Total moviments: 25 usuaris/es

6
24%
Abandonament

4

4

16%

16%

No vinculació

Altres recursos formatius i laborals

3
12%
Reagudització-ingrés

diagnòstic
84
80%
Psicòtics

11
10,5%
Personalitat
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6

4

5,7%

3,8%

Afectius

Altres

àmbit de formació-treball
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 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 2007 varen ser ateses 348 persones residents a Barcelona
i Àrea Metropolitana derivades des de diferents recursos (fonamentalment de la xarxa de salut mental).
S’han atès des dels diferents serveis:
Itineraris d’Inserció: Servei ITINERE / Itineraris d’Inserció per a Dones
Gestió d’itineraris d’inserció

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.
També es realitza una acció específica per a dones, per tal d’oferir majors possibilitats a les usuàries i als serveis derivants; i poder oferir un
servei adreçat a elles, ja que s’observen des de fa temps baixos nivells
de derivació respecte els homes.
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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.
Té una capacitat de 38 places, durant l’any passat s’han atés a 90 persones.
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.
Des de la nostra entitat s’ha continuat amb l’Assessoria Tècnica als
equips professionals de les oficines de Sabadell, Cerdanyola del Vallès
i L’Hospitalet de Llobregat. A l’any 2007 també es va iniciar l’assessorament tècnic a l’OTL del Consell Comarcal de l’Anoia.
Servei Joves
Espai d’habilitació sociolaboral per facilitar la recuperació, desenvolupament i manteniment dels aspectes necessaris per a plantejar un projecte formatiu i/o laboral, o una sortida adient a les possibilitats de cada
jove.
S’adreça a joves que tenen entre 16 i 25 anys amb trastorns de salut
mental i amb necessitats d’atenció específica. És un servei concertat
amb el Servei Català de la Salut i amb una capacitat de 25 places.
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Dins del servei es desenvolupa un projecte específic adreçat a fer el suport psicosocial in situ dels alumnes del Centre Educatiu Martí Codolar
que presentin necessitats afegides a les pròpiament educatives i que
dificulten el desenvolupament d’un projecte vital.
Aquest projecte està subvencionat per la Fundació Un Sol Mon.
Durant el 2007 s’han atès a un total de 42 joves.
Característiques de la població atesa
El perfil tipus de la població es troba entre els 25 i els 35 anys (45%) i
edats superiors; amb un baix nivell formatiu (el 33% sols té el Certificat
d’Escolaritat o Graduat Escolar) amb escassa experiència laboral i molt
temps sense treballar (el 73% són aturats de llarga durada, de més d’un
any a l’atur).
En quant a la distribució per raó de gènere, la relació homes- dones és
del 59-41%, amb un augment significatiu de dones respecte a altres
anys. Això es deu a la creació de programes específics i a l’atenció de
nous perfils.
Cal destacar que gairebé la meitat de la població (47%) no disposa
del Reconeixement de Disminució, sense que aquest fet guardi relació
amb el seu pronòstic. Aquesta xifra fa palès l’escassa viabilitat d’aquesta figura per al nostre col·lectiu (a més els que el tenen en la majoria
dels casos ho han fet per cobrar una pensió i no pas per que faciliti la
seva inserció laboral) i que impedeix que es puguin utilitzar alguns dels
recursos existents i beneficiar-se de les mesures específiques per a persones amb discapacitat.
També cal destacar que un volum important percep algun tipus de prestació econòmica (el 52%), si bé la gran majoria es tracta de pensions
no contributives per invalidesa o fill a càrrec (el 57% dels que cobren
prestació).
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gràfics ·

àmbit de formació · treball

103

població d’entrada · evolució

47%

80

Vinculació a accions
d’itinerari d’inserció

37%
Vinculació al
Servei
Prelaboral

23
10%

11

Accions de
FO realitzades per
la Fundació

5%
Servei Joves

resultats itinerari

26

77

60%

60%
en itinerari
d’inserció
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inserció laboral · tipus

empresa
ordinària

43
33%

6

inserció
laboral

5%

3

21%

revinculació
recursos
xarxa SM

2%

CET

inserció
comunitària

9

6
14%
EI

2
5%
Mes.
Inserció

àmbit d’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 provenen dels serveis de la Fundació i d’altres serveis
prelaborals de la xarxa pública de salut mental.
Passar Via, actua i funciona sobre dos eixos, el de l’activitat econòmica
pròpia d’empresa i el social que implica la formació, habilitació laboral,
integració i inserció dels treballadors que hi participen. Aquestes dues
línies formen la dinàmica essencial, de l’empresa d’inserció.
Pel que fa al reconeixement i validació del model, d’Empresa d’Inserció,
el 2007 ha estat un any important, per una banda amb l’aprovació d’una
llei estatal, que complementa la ja existent a Catalunya, reforçant el marc
legal i per altra l’ordenació i unitat del sector, assentant les bases per
a la creació d’una xarxa unitària. Aquests moviments i la trajectòria de
les EEII, han permès que l’administració comenci a desplegar mesures
de suport, que facilitaran un millor funcionament de les empreses. En
aquest entorn i amb l’experiència acumulada, Passar Via pot complir de
forma més efectiva la seva funció.
Les branques d’activitat han estat: Repartiment a domicili, de les compres de clients dels Mercats d’Horta i Vall d’Hebron, impremta òfset
i digital, Neteja de locals i comunitats, Jardineria i treballs forestals,

17

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

Pintura de pisos i locals i la posta en
marxa de “el turonet”, parada de
venda de productes d’economia
solidària, artesanals, ecològics
i de la terra, al Mercat d’Horta,
parada 35.

L’inici d’activitat de “el turonet” ha estat un dels objectius pel 2007, juntament
amb els increments d’activitat en neteja i pintura, que s’han complert.
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: 214.187 €
Ingressos 2007 en %
Subvencions públiques
Subvencions privades
Venda de productes o serveis
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24,9%
0%
75,1%

gràfics ·

àmbit d’empreses d’inserció

edat

gènere

11

21

45,8%
de 25 a 35

experència laboral
més d’1 any

87,5%

8

51,2%

45,8%

homes

no

si

33,4%
+ de 35

13

11

5
20,8%

3

fins a 25

12,5%
dones

RRHH empresa
24

Personal en pràctiques: 11

resultat inserció
6

68,6%
treballadors en
inserció

2
8,3%

7
20%

4

estructura
producció

11,4%
estructura
gestió

1
4,2%

inserció
laboral
abans
finalitzar
procés

25%
no culminen
procés

8
7
29,2%
inserció
laboral
finalitzar
procés

33,3%
segueixen
procés
contracte
Passar Via

en recerca
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gestió econòmica
Finançament
Les diverses accions i serveis que donen atenció a la xarxa pública de
salut mental, estan concertades i/o subvencionades per l’Administració
Pública i d’altres institucions:
❒❒ Servei Català de la Salut
❒ ❒ Departament de Treball i Indústria (Servei d’Ocupació de Catalunya,
Direcció General d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa)
❒❒ ICASS; Departament d’Acció Social i Ciutadania
❒❒ Ajuntament de Barcelona-Districte d’Horta-Guinardó
❒❒ Ajuntament de Barcelona Serveis Personals
Amb el suport de: Fundació Un Sol Món; Fundació La Caixa; i per aportacions individuals.

68,3%

relació d’ingressos 2007

SCS

20,8%
ICASS

7,3%

1,6%

Departament
altres
Treball
(Ajuntament, Govenació, etc.)
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1%

0,9%

0,2%

altres
ingressos

FUSM

OTL

gràfics ·

78%
Personal

gestió econòmica

relació de despeses 2007

13%
Altres despeses corrents

2%

2%
Financeres

Anys
anteriors

2%
Compres

1%

2%
Amortitzacions

Extraordinàries

evolució ingressos · despeses
1.732.727
1.617.573

Ingressos
Despeses

1.249.178

1.313.338

1.131.003

1.717.800

935.080
502.433

753.269
1.471.307

513.668

1.240.511
1.102.948

1.219.859

908.579
654.800

20 0 0

20 01

20 0 2

20 0 3

20 0 4

20 0 5

20 0 6

20 07
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gràfics ·

gestió econòmica

distribució de despeses i ingressos 2007
Fundació

Associació

Ass. + Fund.

Compres

31.439,39

-33,06

31.406,33

Personal

1.316.182,24

0,00

1.316.182,31

227.194,23

3.978,47

231.172,70

Despeses

Altres despeses corrents
Financeres
Extraordinàries

39.071,10

309,81

39.380,91

2.700,00

16.751,40

19.451,40

Anys anteriors

39.945,18

0,00

39.945,18

Amortitzacions

35.532,68

4.729,22

40.261,90

1.692.064,82

25.735,84

1.717.800,66

1.695.991,04

0

1.695.991,04

1.182.689,44

0

1.182.689,44

ICASS

360.066,13

0

360.066,13

Departament de Treball

125.885,47

0

125.885,47

27.350,00

0

27.350,00

18.623,00

0,00

18.623,00

15.000,00

0

15.000,00

Total

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

Altres (Ajuntament, Governació, etc.)
Contractes, convenis i subvencions privades
Fundació Un Sol Món (FUSM)
Fòrum
Altres
Altres ingressos
Subvencions de capital
Financers
Extraordinaris
Altres anys
Total
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3.623,00

0

3.623,00

10.109,58

8.003,20

18.112,78

17,64

0

17,64

7.486,88

8.001,60

15.488,48

797,49

1,60

799,09

1.715,04

0

1.715,04

92,53

0

92,53

1.724.723,62

8.003,20

1.732.726,82

gràfics ·

gestió econòmica

resum compte de resultats 2007
Fundació

Associació

Ass. + Fund.

1.574.815,86

3.945,41

1.578.759,74

2.700,00

16.751,40

19.451,40

Financers

39.071,10

309,81

39.382,44

Subvencions de capital i amortitzacions

35.532,68

4.729,22

40.261,90

Anys anteriors

39.945,18

0,00

39.945,18

0,00

0,00

0,00

1.692.064,82

25.735,84

1.717.800,66

1.722.118,56

0,00

1.722.118,56

1.715,04

0,00

1.715,04

797,49

1,60

799,09

0,00

8.001,60

8.001,60

92,53

0,00

92,53

0,00

0,00

0,00

1.724.723,62

8.003,20

1.732.726,82

147.302,70

-3.945,41

143.358,82

-984,96

-16.751,40

-17.736,36

-38.583,35

Despeses
Activitat ordinària
Activitat extraordinària

Provisions
Total

Ingressos
Activitat ordinària
Activitat extraordinària
Financers
Subvencions de capital i amortitzacions
Anys anteriors
Provisions
Total

Resultats
Activitat ordinària
Activitat extraordinària
Financers

-38.273,61

-308,21

Subvencions de capital i amortitzacions

-35.532,68

3.272,38

-32.260,30

Anys anteriors

-39.852,65

0,00

-39.852,65

Provisions
Total

0,00

0,00

0,00

32.658,80

-17.732,64

14.926,16
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gràfics ·

gestió econòmica
resum balanç 2007
Fundació

Associació

Ass. + Fund.

720.243,91

3.525,11

723.769,02

8.019,16

0,00

8.019,16

1.192.994,12

110.105,56

1.303.099,68

0,00

0,00

0,00

1.123.131,70

138.572,61

1.261.704,31

65.458,97

7.089,44

72.548,41

4.403,45

0,00

4.403,45

1.921.257,19

113.630,67

2.034.887,86

529.137,24

61.715,11

590.852,35

44.869,99

49.750,56

94.620,55

Creditors a llarg termini

406.983,01

0,00

406.983,01

Creditors a curt termini

940.266,95

2.165,00

942.431,95

174.768,80

0,00

174.768,80

94.775,65

0,00

94.775,65

Actiu
Immobilitzat
Despeses a distribuir
Actiu circundant
Existències
Deutors
Tresoreria
Periodificacions
Total actiu

Passiu
Fonds propis
Ingressos a distribuir

Entitats de crèdit
Empreses del grup i associades
Creditors comercials
Altres Deutes
Provisions
Periodificacions
Total passiu
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9.360,12

2.115,00

11.475,12

157.170,03

50,00

157.220,03

0,00

0,00

0,00

504.192,35

0,00

504.192,35

1.724.723,62

8.003,20

1.732.726,82

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
2007, 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
❒❒ Elaboració durant l’any del tauler portàtil: “Joc de la Oca Saludable”,
amb el suport de Carmel Amunt, per tal de fer-lo servir en diferents
activitats de promoció dels hàbits saludables al barri del Carmel
(des dels diferents tallers del Servei de Rehabilitació Comunitària).
❒❒ Participació en la elaboració del Receptari Saludable del Carmel,
aportant receptes elaborades per diferents usuaris de la Fundació
i contribuint a la seva distribució en el marc de la presentació de
la publicació (finals 2007-2008, distribució al Mercat del Carmel).
Dins del mateix àmbit, es va participar en l’elaboració del Calendari
Saludable de Carmel Amunt des del taller de fotografia del SRC.
❒❒ Cobertura dels actes de les jornades Cent x 100 Carmel per part de
l’equip de “La Puerta de Tannhaüser”, programa setmanal creat des
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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.
❒❒ L’ultima setmana de Novembre es va celebrar el festival
de curtmetratges “CeteArt de Cinema” al barri del
Carmel. Va participar el Club Pol+ amb el curtmetratge “URBANITAS” realitzat pels socis del club.
❒❒ Organització del torneig de ping-pong i una
Gimcana dins de la Festa Major del Carmel,
realitzada del 30 de juny al 9 de juliol.
❒❒ 1er Torneig de Bàsquet Els Tres Turons, amb
la participació
dels equips del Centre de Dia Martí i Julià (Sta. Coloma), Arapdis i
Centre de Dia de Rubí (Novembre 2007, Unió Esportiva d’Horta).
❒❒ Durant l’any s’han desenvolupat diferents activitats de col·laboració
des del Servei Prelaboral, com ara: col·laboració en el projecte
d’obertura del patí del CEIP Font d’en Fargues, en el seu projecte
d’obrir el pati del col·legi als veïns del barri (taller pintura del servei
prelaboral). En la mateixa línia de col·laboració s’han realitzat tasques de manteniment dels jardins del CSMA HG II (taller de jardineria) i la preparació de pastissos pels avis del Centre Cívic del Coll
des del taller de cuina.
❒❒ Participació al llarg de l’any en la Comissió d’Entorn de Carmel
Amunt per la dinamització del Pla comunitari del Carmel.
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❒❒ Dins de les activitats del mateix consell, es va participar en l’elaboració del vídeo “Viu la Diferencia” elaborat per diferents col·lectius.
Va ser emes per BTV i es varen organitzar presentacions i col·loquis
a diferents IES del districte.
❒❒ Organització en col·laboració amb un grup de joves de la Fundació
ADSIS, d’una obra de Teatre Social que s’interpretà el 16 de juny a
la jornada lúdica al carrer (organitzada per Carmel Amunt amb motiu de reivindicar i reinventar l’espai públic de la Rambla del Carmel
(Sent x cent Carmel).
❒❒ Amb aquests objectius comunitaris, diferents grups d’usuaris i usuàries dels serveis, han participat en diferents grups del barri impulsats
per Carmel Amunt o l’Associació de Veïns del barri (Carnestoltes,
Festes Majors, etc)
Docència i participació com a ponents en jornades i congressos
❒❒ “Responsabilitat social i autoregulació”. Ponència presentada per
Jordi Foix al 1er Congres del Tercer Sector Social, celebrat a l’Hospitalet el 23 i 24 de març de 2007.
❒❒ “Les empreses d’inserció”. Ponència presentada per Xavier Oms,
amb motiu de la cloenda del programa europeu Tesis EQUAL. Celebrada l’11 de desembre a la Pedrera.
❒❒ Participació en la jornada “Serveis de domiciliació als mercats”, organitzada per la Diputació de Barcelona el 7 de juny.
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❒❒ “Itineraris Terapèutics i Integració de Serveis”. Jornada organitzada
per Fòrum Salut Mental el divendres 9 de febrer de 2007 a Caixafòrum. Participació com a ponents a la taula “Del Centre de Dia al
Servei de Rehabilitació Comunitària”.
❒❒ “Sexualitat i Afectivitat”. Taula Rodona organitzada per la Fundació
amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, celebrada a la Biblioteca Juan Marsé el dia 10 d’octubre.
❒❒ Participació com a docent 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
❒❒ “Reflexions a l’entorn de l’elaboració d’un codi ètic”. Article redactat
per Jordi Foix. Publicat al nº 10 de la revista Quaderns d’Educació
Social, monogràfic sobre Ètica i Educació Social.
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
Institut Municipal de Parcs i Jardins
Centre Juvenil Martí Codolar
Fundación Bip-Bip
Universitat Autónoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Centre Cívic del Coll

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
Fundació Albà
Diputació de Barcelona

Relació d’empreses col·laboradores
ABX Logistics
Acysa
Alifres S.A.
Andròmines
Ben Net
Bon Preu S.A.
Caprabo
Can Neteja
CEPEX
Clece, S.A.
Comillas Landscape
CONSUM
Creser S.A.
Districenter
El Tinter S.A.L.
Estamper S.L.
EUREST
Formatos Serveis Gràfics S.L.
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Fundació Cares
Fundació Cassià Just
Garbi
GELIM
Gestetner
Gràfiques Mosegu
Gramagraf, S.C.C.L.
Grup LD
FECETC
Gesesa
HIDRORENT
Imgesa
Impremta Municipal
Impressions Serigràfiques
Ingreen
Jardineria Mitjans
Jaime Mitjans Jardineria
Painser Montajes Serigráficos

Productos Alimenticios Gallo S.L.
Saint-Honoré
Samsung
Serbeclean
Seritampo S.L.
Talher
Tot Impressió
Viridis

Particulars
Marc Solsona Balsach · donació de
material informàtic

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

31

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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