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Benvinguda
Benvolgudes, benvolguts,
Ens plau presentar-vos la Memòria 2016 de l’Associació Les Corts
per a la Inserció Laboral (ALCIL), una empresa d’economia social,
constituïda com a Centre Especial de Treball (CET), que té per finalitat promoure la inserció social i laboral de persones amb discapacitat.
ALCIL gestiona actualment tres centres de treball: un quiosc de
premsa, que es va posar en marxa l’any 2008 ,“Quiosc Europa”, una
papereria, “Papers i Punyetes”, que es va obrir al 2010, i el Servei
de Repartiment a Domicili al Mercat de Les Corts que es va posar
en marxa a finals del 2015.

Francisco Villegas
President
“La finalitat d’ALCIL és promoure
la inserció social i laboral de persones amb discapacitat.”

Durant l’any 2016 s’ha continuat introduint canvis a l’àrea comercial
i de gestió, per tal millorar la viabilitat del Centre Especial de Treball
i continuar creant oportunitats laborals per a persones amb certificat
de discapacitat, preferentment a causa d’un trastorn mental.
ALCIL ha mantingut 12 llocs de treball estables de persones amb
certificat de discapacitat. Així mateix s’han realitzat diferents accions de caràcter social dirigides a millorar la qualitat de vida dels
treballadors i treballadores del Centre Especial de Treball.
La Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) està subvencionada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Confiem que aquesta memòria sigui del vostre interès i estem oberts
a qualsevol suggeriment que ens ajudi a millorar-la.
Ben cordialment,
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Eixos de treball

La Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) d’ALCIL és un equip interdisciplinar que s’emmarca
dins dels Serveis d’Ajustament Personal i Social dels Centres Especials de Treball (CET) i que realitza les
següents funcions:

1

Ajudar a superar als treballadors del Centre Especial de Treball les
dificultats que puguin tenir en el procés d’incorporació a un lloc de
treball.
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Vetllar pel manteniment i progressió dels treballadors en el lloc de
treball.
Fomentar que el treball protegit sigui una etapa de transició cap al
món laboral ordinari.
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Missió, visió i valors
MISSIÓ
Raó de ser
Promoure la salut mental de les persones i les comunitats mitjançant el desenvolupament d’un model
d’atenció a la salut mental comunitària integral.

VISIÓ
Objectiu i percepció que desitgem aconseguir
Ser referència en la gestió i la innovació en l’atenció
integral a la salut mental comunitària a Catalunya.

VALORS
Principis, creences i regles
Ètica: garantir una pràctica assistencial, docent i investigadora basada en l’ètica, el respecte a les persones, les diferències individuals, la intimitat i els drets.
Qualitat: promoure una pràctica de qualitat, responsable, innovadora i rigorosa, fonamentada en l’evidència científica, l’experiència
i l’avaluació de resultats.
Eficiència: aconseguir l’excel·lència amb un ús racional i sostenible dels mitjans disponibles.
Compromís: actitud compromesa amb una gestió no lucrativa, de
desenvolupament de serveis d’utilització pública, promovent la inclusió social, la cohesió i un entorn ambiental sostenible.
Transparència: actuació transparent en la gestió institucional de
cara als usuaris, membres i el conjunt de la societat.
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Comitè de Direcció
Sr. Francisco Villegas Miranda

Sr. Francisco Javier Millán Alba

President

Secretari

Sra. Àngels Ciutat Montserrat

Sra. Dolors Casalé Moure

Vicepresidenta

Vocal

Sr. Lluís Lalucat i Jo

Sra. Maite San Emeterio Parra

Vocal

Vocal
Sra. Mercè Teixidó Casas
Vocal

Organigrama institucional
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Unitat de Suport a l’Activitat Professional
ACTIVITATS REALITZADES
Per tal de complir amb els objectius marcats al projecte inicial, la Unitat de Suport a l’Activitat Professional ha realitzat les següents activitats:
Entrevistes individuals de seguiment i suport.
S’han dut a terme entrevistes de seguiment amb totes les persones treballadores que han ocupat
llocs de treball estables (12 persones).
Suport individualitzat al propi lloc de treball.
El Monitor de suport a la producció ha realitzat accions de suport al propi lloc de treball a totes les
persones que han prestat serveis al CET durant l’any 2016.
Intervenció familiar.
La intervenció familiar durant l’any 2016 no ha estat necessària ja que els treballadors i treballadores han mantingut una estabilitat que no ha requerit del nostre suport en aquest nivell.
Sessions grupals d’organització de treball.
Es va realitzar una sessió de tots els/les professionals per tal de posar en comú l’evolució del Centre Especial de Treball en general i, específicament, el nou servei de repartiment a domicili.
Reunions de l’equip de professionals.
La periodicitat de les reunions ha estat bimensual, però els contactes han estat més freqüents, en
funció de les incidències detectades, i el moment de cada centre de treball com per exemple Nadal.
Coordinacions amb recursos i serveis formatius, laborals i comunitaris així com amb la xarxa de Salut Mental.
La periodicitat de les coordinacions presencials ha estat mensual, però també s’han produït altres
contactes per mail i/o telèfon en funció de les necessitats detectades.
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Unitat de Suport a l’Activitat Professional
CARACTERÍSTIQUES DEL COL·LECTIU ATÈS
Al llarg de l’any 2016 la USAP ha atès un total de 12 persones que ocupen els 12 llocs de treball
estable que té el CET actualment.

Perfil del col·lectiu atès
Persones treballadores amb certificat de discapacitat a causa d’un trastorn
mental (en un 47% dels casos el CD és igual o superior al 65%).
Majoritàriament homes (60%).
Amb una edat compresa entre els 41-50 anys (60% dels casos).
Residents al domicili familiar (en un 67% dels casos).
Amb diferents nivells de formació (un 47% tenen estudis universitaris i un 33%
estudis equivalents a ESO o Certificat d’estudis primaris).
Diversitat en la seva trajectòria professional (un 20% no disposaven
d’experiència professional prèvia, i en un 33% dels casos l’experiència era per
un període inferior als 3 anys).
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Unitat de Suport a l’Activitat Professional
METODOLOGIA DE TREBALL
La Unitat de Suport a l’Activitat Professional té elaborat un Programa Personal de Suport (PPS) per
a cadascuna de les persones treballadores. Aquest Programa inclou els objectius individualitzats
acordats per a cada persona, distribuïts per àrees d’intervenció, els quals s’han establert atenent a
les necessitats de suport detectades en cada cas.
Àrees d’intervenció del Programa Personal:
•
•

Entorn familiar.
Entorn social.

•
•
•
•

Orientació/formació/capacitació.
Suport individualitzat al lloc de feina.
Autonomia i independència.
Evolució cap a enclavaments i/o mercat ordinari de treball.

Els Programes Personals de Suport s’han revisat periòdicament, per tal d’avaluar el grau de consecució dels objectius marcats i realitzar les modificacions necessàries, tenint en compte el moment
de l’itinerari personalitzat de cada treballador/a.
Les accions encaminades al compliment dels objectius de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional s’han realitzat mitjançant:
•
•
•
•
•
•
•

Suport individualitzat al propi lloc de treball.
Entrevistes individuals de suport i de seguiment.
Sessions de treball grupal amb els treballadors.
Realització d’activitats formatives grupals.
Intervenció unifamiliar.
Reunions i coordinacions de l’equip de professionals de la USAP.
Coordinacions amb recursos i serveis formatius, laborals i comunitaris, així com amb la Xarxa
de Salut Mental.
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Unitat de Suport a l’Activitat Professional

ACOMPLIMENT DELS OBJECTIUS PROPOSATS PER AL 2016
1

Millorar la qualitat de vida dels treballadors/es amb certificat de
discapacitat.

2

Potenciar el desenvolupament en l’àmbit personal, afectiu i social.

3

Afavorir la integració familiar i comunitària.

4

Desenvolupar competències transversals i millorar destreses i actituds
laborals que afavoreixin una bona adaptació al lloc de treball, assentant
alhora les bases per a una futura inserció al mercat de treball ordinari.

5

Desenvolupar competències professionals que ajudin la persona amb
malaltia mental a executar les tasques requerides al lloc de treball, així
com a mantenir-se i progressar a nivell professional.

6

Incidir en la millora de les competències bàsiques per tal de millorar el grau
d’ocupabilitat de les persones amb malaltia mental.

7

Vetllar per l’adequació de les condicions del lloc de treball a les
característiques i necessitats dels treballadors/es amb malaltia mental.

8

Millorar l’autoconeixement i autoestima de les dones treballadores i
afectades d’un trastorn mental, com a pas previ per a superar els obstacles
i resistències per a l’assoliment d’una veritable igualtat d’oportunitats.

9

Lluitar contra els estereotips i diversificar el perfil ocupacional de les dones
treballadores, obrint el ventall de possibilitats laborals futures.

10

Sensibilitzar i conscienciar de la importància de gaudir d’un espai d’oci i de
distensió personal, fomentant la participació social dels/les treballadors/es.

11

Promoure l’ús de recursos comunitaris.

12

Fomentar la igualtat d’oportunitats.
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Línies d’activitat
ACTIVITAT DEL QUIOSC EUROPA
Al llarg de l’any 2016 el Quiosc Europa ha tancat 32.455 tiquets (clients que han passat per caixa).
Els clients d’empreses als quals han distribuït la premsa diària són:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viena
Café i Té
Europa-Mundo
Guajiro
Can Barça
Pasta Ferma
Vomer Estile
La Pimpa

•
•
•
•
•
•
•

Oba
Cel Obert
Aguirre Newman
Otsuka
Jabalpur
Llongueres
El Saloncito

ACTIVITAT DE LA PAPERERIA “PAPERS I PUNYETES”
Al llarg de l’any 2016 la Papereria “Papers i Punyetes” ha tancat 26.729 tiquets.
A més del Grup CHM Salut Mental, clients habituals i veïns de la zona, s’ha subministrat també
material d’oficina a les següents empreses:
•
•
•
•
•
•
•

Escola Bressol Crismar
Escola Bressol Petit Sol
Auto-escola Maragall
Lan Advertising
Botiga Noe Miss
Perruqueria Natalia Sánchez
Naresh Catàlegs
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Línies d’activitat
A nivell de clients al major, a part de les empreses del Grup CHM Salut Mental, hem treballat amb
les següents:
•
•
•
•
•
•

Fundació Tres Turons
Litoclean
Can Ponsic
Escola Vil·la Joana
EAP Sarrià
CAP de Vallvidrera i les Planes

A aquestes empreses fem el subministrament tant de material d’oficina com de neteja.

ACTIVITAT DEL SERVEI DE REPARTIMENT A DOMICILI AL MERCAT
DE LES CORTS
Al llarg de l’any 2016 s’han realitzat els següents totals de serveis mensuals:

Gratuïts

Proximitat

Llunyania

Total
serveis

Gener

17

27

0

44

Febrer

5

42

5

52

Març

0

34

9

43

Abril

0

43

16

59

Maig

0

30

17

47

Juny

0

28

25

53

Juliol

0

30

12

42

Agost

0

6

0

6

Setembre

0

38

11

49

Octubre

0

39

15

54

Novembre

0

51

20

71

Desembre

0

49

23

72

TOTALS

22

417

153

592
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Línies d’activitat

Nom parada

Total serveis

Polleria Peñafiel

213

Peixateria Marisa

125

Xarcuteria Rosselló

106

LINÍA EMPRESES
Al llarg de l’any 2016 s’han realitzat els següents serveis de material d’oficina, de neteja i escolar.

Empresa

Mat.
Of.

Mat.
Net.

Mat
Esc.

Núm.
serveis
anuals

Escola bressol Crismar

X

X

15

Escola bressol Petit món

X

X

1

Auto-escola Maragall

X

9

Lan Advertising

X

27

Botiga Noe Miss

X

2

Carnisseria Josep Mª Banach

X

1

SantS-Les Corts eix comercial

X

1

Associació BCN Salut Mental

X

10

Perruqueria Natalia Sánchez

X

1

Fundació Tres Turons

X

Litoclean

X

Can Ponsic

X

Territorio y medio ambiente

X

Escola Vil·la Joana

X

41

X

4
X

1
2

X

3

EAP Sarrià

X

13

Cap Vallvidrera i Les Planes

X

4

TOTAL

135
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Línies d’activitat
ALTRES SERVEIS
Puntualment, els professionals d’ALCIL han col·laborat en
serveis del Districte.
Al llarg de l’any 2016 s’han realitzat els següents serveis:
1. Secretaria Tècnica anual de l’“Espai d’Inclusió
20+20+20”.
2. Serveis de Suport i col·laboració a la Festa Major de les
Corts.
3. Serveis de transport i repartiment a diferents activitats
escolars del Districte.

Equip humà
PROFESSIONALS PER LÍNIA D’EMPRESA
PAPERERIA
2,28

3,1

QUIOSC

MERCAT

1,52
2,28

GESTIÓ

NOTA 1: Els càlculs de professionals es realitzen tenint en compte el percentatge per categoria en
PPE.
NOTA 2: La categoria professional a la papereria, quiosc i mercat és de peó. A gestió és de titulat
de grau mig.

14

On ens trobaràs
ASSOCIACIÓ LES CORTS PER A LA INSERCIÓ
LABORAL (ALCIL)
Numància 107-109, baixos, 08029 Barcelona
Tel. 934 45 44 51
alcil@chmcorts.com
www.grupchmsm.com/alcil/

SERVEIS CENTRALS
Numància 95-99, baixos, local 2-3, 08029 Barcelona
Tel. 934 45 44 51
scentrals@grupchmsm.com

QUIOSC EUROPA
C/ Europa davant núm. 15, 08028 Barcelona
Tel. 663 850 869
quiosceuropa@chmcorts.com

PAPERERIA “PAPERS I PUNYETES”
Numància 101-105, baixos, 08029 Barcelona
Tel. 93 410 85 29
papersipunyetes@chmcorts.com

SERVEI DE REPARTIMENT A DOMICILI
Mercat de Les Corts, Travessera de Les Corts 215,
08028 Barcelona
Tel. 667 570 336
repartiment@alcil.es
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