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SALUTACIONS 
 

 
 

 

 
 

 

 

Estimats amics/amigues de la Fundació Privada Gaspar de Portolà, 

 

Aquí estem un any més, però enguany amb una especial il·lusió perquè al 

2014 celebrem 25 anys d’èxits i d’història de la nostra entitat. 
 

Aquest 2013 podem destacar que, malgrat el període de crisis que vivim, 

hem aconseguit incrementar el número de treballadors i continuar 

complint la nostra missió d’integració social i laboral de persones amb 

discapacitat intel·lectual i el seu creixement personal. I tot ha estat gràcies 

al nostre meravellós equip de professionals.  
 

En nom meu i del Patronat, agraïm la vostra col·laboració i us convidem a 

continuar acompanyant-nos en aquest apassionant projecte. 

 

Salutacions,  

 

 

 

Teresa Giralt Yglesias  
Fundadora i Presidenta de la Fundació Privada Gaspar de Portolà 
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SALUTACIONS 
 

 

 
 

 
Estimats amics/amigues: 

 

 

A continuació us presento la Memòria del 2013, on trobareu les dades de 

l’intens treball i esforç que hem dut a terme durant aquest any. 

 

Des de la Fundació Privada Gaspar de Portolà continuem treballant amb 

professionalitat i eficàcia per oferir llocs de treball dignes i remunerats, 

formació laboral, i assessorament social a persones amb discapacitat 

intel·lectual. 

 

Com podeu veure, continuem ferms amb el nostre objectiu, lluitant tot i que 

les circumstancies econòmiques actuals ens ho posin difícil. Només amb la 
il·lusió i constància de tots, podem aconseguir els nostres objectius. 

Comptem amb vosaltres. El repte ho mereix.  

 

Salutacions,  

 

 
 

Maria José Alepuz Pau 
Directora de la Fundació Privada Gaspar de Portolà 
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Fundació Privada Gaspar de Portolà, 
   un compromís que fa 25 anys. 
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1.ESTRATÈGIA CORPORATIVA 
 

1.1 MISSIÓ 

Des de 1989 la Fundació Privada Gaspar de Portolà té la missió d'atendre les 

necessitats d'integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.  

 

1.2 VISIÓ 

La Fundació Privada Gaspar de Portolà contribueix a donar resposta a les 

necessitats de persones amb discapacitat intel·lectual. Aprofundint en els valors de 

la societat del benestar, facilitant el desenvolupament personal, la cohesió social i 

la igualtat d’oportunitats.  

La Fundació Privada Gaspar de 

Portolà és una ONL (organització no 

lucrativa) que neix el 1989 amb 

l'objectiu d'atendre les necessitats 

d'integració sociolaboral de persones 

amb discapacitat intel·lectual.  
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1. ESTRATÈGIA CORPORATIVA 
 

1.3 VALORS 

Eficiència en  

la gestió  

de l’entitat 

Compromís  
social  

Ètica 

Humanisme 

Sostenibilitat  
ecològica 

Millora contínua  
de la qualitat 

Professionalitat 

Treball  
en equip 

 
Compliment  
de requisits   

Compliment  

dels  
compromisos  Innovació 
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1. ESTRATÈGIA CORPORATIVA 
 

1.4 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

• Oferir llocs de treball dignes i remunerats a persones amb discapacitat 

intel·lectual mitjançant el funcionament del nostre Centre Especial de Treball 

(on com a mínim el 70 % dels treballadors són persones amb discapacitat) i la 

inserció a l’empresa ordinària.  
 

• Millorar la seva formació laboral en relació als sectors de jardineria, neteja, 

confecció tèxtil i manipulats, entre d’altres. Millorar també els seus hàbits 

laborals. 
 

• Donar suport social a persones amb discapacitat i a les seves famílies en temes 

diversos amb la finalitat d’aconseguir una major integració social i creixement 

personal. 
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Des de la Fundació Privada Gaspar de Portolà 
treballem amb professionalitat i eficàcia per oferir 

llocs de treball dignes i remunerats, formació 
laboral, i assessorament social a persones amb 

discapacitat intel·lectual. 
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2. HISTÒRIA 
 

1989 

1992-1994 

1995 

1999 

Inici d’activitat del 

Centre de Jardineria Portolà 

a Sant Just Desvern 

Augment de la plantilla, 

fins a 21 treballadors 

Neix el Taller de Portolà, 

manipulació industrial i 

confecció tèxtil a Sant Feliu de 

Llobregat 

Neix La Nau de Portolà, 

dedicada al disseny i producció 

d’articles artesanals. 

Actualment, Portolà engloba les àrees de 

Serveis Externs (neteja i jardineria) i  

Serveis Interns (confecció i treballs de 

manipulació industrial i artesanal) 

Fins ara han treballat més de 150 persones 

amb discapacitat intel·lectual. 

2013 
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2. HISTÒRIA 
 
 

Fundat per la Sra. Teresa Giralt Yglesias, el CET Fundació Privada Gaspar de Portolà 

va iniciar les seves activitats al 1989 amb la creació del Centre de Jardineria Portolà 

(a Sant Just Desvern), dedicat a oferir serveis de manteniment de jardins i venda de 

plantes, amb una plantilla inicial de 5 persones amb discapacitat intel·lectual.  

 

Del 1992-1994 la Fundació va créixer de manera important, augmentant la seva 

plantilla fins a 21 treballadors. El 1995 es van ampliar les àrees productives del CET 

amb la creació del Taller de Portolà, per a la realització de treballs de manipulació 

industrial i confecció tèxtil (a Sant Feliu de Llobregat). Posteriorment, el 1999 va 

néixer la Nau de Portolà, dedicada al disseny i la producció d’articles artesanals fets 

per persones amb discapacitat intel·lectual amb una major habilitat artística.  

Actualment, Portolà engloba les àrees de Serveis 

Externs (neteja i jardineria) i Serveis Interns 

(confecció, treballs de manipulació industrial / 

promocional i detalls corporatius).  

 

La nostra trajectòria ha culminat en la integració 

laboral de més de 150 persones amb discapacitat 

intel·lectual i física.  
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Enguany la Fundació Privada Gaspar de Portolà  
ha mantingut llocs de treball  per a més de  
100 persones, un 80% amb discapacitat. 
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• FORMACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. 

Enguany s’han realitzat els següents cursos: 

 

Amb un total de 411,5 i  

121 participants 

 

 

• FORMACIÓ DE PERSONAL DE SUPORT. Enguany s’han realitzat els 

següents cursos: 

93 hores en total i  

18 participants 

 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 
 

3.1 ÀMBIT SOCIAL 
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Detall curs Centre Públic
Nº 

participants
Periode

Duració curs 

(hs)

Hores de 

formació

Entrevistes motivacionals DINCAT USAP 2 Febrer/Maig 8 16

Obligacions monitors F.Portolà Monitors+caps+USAP 14 Març 4 56

Envelliment i discapacitat F.Pere Tarres Psicóloga 1 Juny 15 15

Abús sexual i discapacitat
Dincat (F.Vicky 

Bernardet)
Psicóloga 1 Novembre 6 6

33 93



• SUPORT SOCIAL A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I 

FAMÍLIES. Durant el 2013 s’ha ofert suport social a 79 PDI. Els temes més habituals  

de suport han estat: 

 

- Gestió i tràmits: DNI, abonaments FFCC, targetes discapacitat, calendaris, etc.  

 Mitjana anual: 90. 

 

- Informes socials i psicològics: incapacitacions judicials, revisions de grau de 

discapacitat, peticions familiar, etc.  

 Mitjana anual: 15-20. 

 

- Suport psicològic a PDI i famílies: temes personals, socials i familiars. 

 Mitjana anual: 150. 

 

- Coordinació amb entitats externes: serveis socials, SESM-DI, entitats de lleure, 

professionals de l’àmbit de la salut, etc.  

 Mitjana anual: 60. 

 

- Informació sobre recursos: suport a la llar, pisos tutelats, pre-tuteles, assistents 

judicials, etc.  

 Mitjana anual: 20. 
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3. ACTIVITATS D’ENGUANY 
 



3.2 ÀMBIT DE GESTIÓ  

• PRESTACIÓ DE SERVEIS 
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SERVEIS EXTERNS 
 

- NETEJA:  

 

Oferim servei de neteja 

(post-obra i manteniment) 

de: edificis, pàrquings, 

naus industrials i oficines.  

 

També disposem d’un 

servei itinerant de neteja 

de vehicles. 

 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 
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3. ACTIVITATS D’ENGUANY 
 

SERVEIS EXTERNS 
 

 

- JARDINERIA:  

 

Oferim servei de 

jardineria  (obra nova i 

manteniment),  

treballs forestals i  

venda de plantes i 

centres florals a 

empreses, institucions 

públiques i privades, i 

particulars. 
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SERVEIS INTERNS 
 

- MANIPULATS 

Treballs de manipulació industrial i promocional  a petita i gran escala (encaix de 

peces, condicionament i muntatge, embalatges retràctils, re-condicionat, 

retiquetatge, codificat, control de qualitat unitari de mercaderies i 

emmagatzematge), i especialment lots de Nadal amb valor afegit social.  Ens 

ajustem a les necessitats del client quant a temps i qualitat. 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 
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3. ACTIVITATS D’ENGUANY 
 

SERVEIS INTERNS 
 

- DETALLS CORPORATIUS 

 

Dissenyem i produïm articles 

artesans,  canastretes de 

nadó i altres detalls 

corporatius (regals 

d’empresa, targetes 

corporatives, etc. ) 
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3. ACTIVITATS D’ENGUANY 
 

SERVEIS INTERNS 
 

- CONFECCIÓ 

 

Confeccionem i 

personalitzem articles amb 

comanda per a empreses i 

particulars (davantals, 

uniformes, bosses, 

estovalles, etc.) així com 

col·leccions per a gran 

consum (nadó, cuina, llar, 

bany, etc.) 



• Treballs més destacats iniciats al 2013 

 

Jardineria a TV3 

La Fundació ha guanyat el concurs 

públic de manteniment dels jardins de 

TV3. 

 

 

 

Manipulat tecnològic  per a Eralgrup 

Com a novetat, s’ha format a un 

equip per a realitzar un manipulat 

tecnològic de cercar, codificar i 

retocar imatges. Aquest treball ha 

suposat un gran repte, i s’ha 

aconseguit un resultat molt 

satisfactori. 

 

Llengüetes per a Munich 

Enguany hem començat a treballar 

amb Munich, en diversos manipulats 

de productes de l’empresa. 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 
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• Altres nous clients 

 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 
 

Postals de Nadal 

Confecció 

Manipulat per Codorniu 

Confecció 

Maniputal 

Lots de Nadal 

Lots de Nadal 
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• Recursos Materials 

 

Aquest any s’han realitzat tasques de manteniment i restauració en els dos 

edificis de la Fundació, valorades en 21.500 €. 

 

D’altra banda, s’ha fet una inversió de 17.600 € en l’adquisició de nous equips 

per treballar, especialment a serveis externs. 

 

• Implantació ISO 9001 

 

Durant aquest període s’ha continuat la implantació de la normativa ISO  9001 

a les àrees de Serveis Externs i Suport Social. 

• Equip Personal de Suport 

 

Actualment l’equip de personal de suport 

consta d’un total de 22 persones. 

 

Durant l’any el personal ha rebut un total 

de 390 hores de formació. 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 
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• Comunicació: xarxes socials 

Obrim el Twitter oficial de la  

Fundació Privada Gaspar de Portolà 

Obrim el Linked In oficial de la  

Fundació Privada Gaspar de Portolà 

Menció al Facebook de Sala Duvet 

Concert Benèfic a favor de la Fundació Portolà,  

Grupo Musical Por Fin Viernes 

Menció al Facebook de Dipyme Roses fresques i punts de 

llibre de la Fundació Privada Gaspar de Portolà 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 
 



Portals Web 
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Web oficial de la Fundació Privada Gaspar de Portolà 

www.gportola.com 

Presència en webs 

 del tercer sector 

Projectes RSC H10 Hotels   

Postals Nadal Solidàries  

Institut Químic Sarrià - Personal Ciència 

Empresa Ramón Llull - Notícies 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 
 



Altres difusions: 

DI-FP-06/Ed.01 

Banner Empresarios con Arte 

Revista ESADE Alumni – Serveis Empreses Gràfiques per la Fira Clean & Clear Roll up per la Fira Clean & Clear 

3. ACTIVITATS D’ENGUANY 
 



Ens esforcem dia a dia per millorar l’atenció social 
i laboral de persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

DI-FP-06/Ed.01 



4. RESULTATS OBTINGUTS 
 

4.1 SOCIALS  

 

DI-FP-06/Ed.01 

Alt nivell de satisfacció 

dels PDI, amb una 

valoració d’un 7,8. 

411,5 hores de 

formació a persones 

amb discapacitat 
intel·lectual. 

Manteniment de llocs 

de treball, amb un 
equip de 78 PDI. 

Creació de llocs de 

treball.  

4 nous treballadors amb 
discapacitat intel·lectual. 

Enguany (PDI). 

123 llocs de treball creats 

per PDI des de l’inici  
 



4. RESULTATS OBTINGUTS 
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4.2 ECONÒMICS 

 

TOTAL VENDES PER ÀREES DE TREBALL: 1.234.743,63 € 

VENDES PER ÀREA DE TREBALL 2013 



4. RESULTATS OBTINGUTS 
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4.2 ECONÒMICS 

 

 

 
 INGRESSOS DESPESES 

 

Total ingressos: 2.013.473,65 € Total despeses: 1.986.717,68 € 

RESULTAT: 26.755,97 € 

COMPTES DE RESULTATS 2013 



Fomentem el desenvolupament de les capacitats 
laborals i socials de les persones amb discapacitat 

intel·lectual. 
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5. PLANS DE FUTUR 
 
Es preveu ampliar els serveis oferts a persones amb discapacitat intel·lectual, 

sempre amb l'objectiu de millorar-ne la integració social i laboral. 

 

Actualment, s'està estudiant la possibilitat de posar en funcionament serveis 

addicionals: 

 

 

 

 

 Habitatges tutelats  Acompanyament post laboral 

 

 

D’altra banda, continuarem lluitant per aconseguir pal·liar mancances com ara: 

  

• Manca d’urbanització del Recinte Industrial de la Colònia Güell 

• Dos anys sense aigua potable a les instal·lacions de l’edifici central  

• Problemes de manca de feina contínua: desocupació de persones amb 

discapacitat intel·lectual. 

• Entre d’altres. 
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Treballem per a la millora continua de la qualitat 
dels nostres serveis i productes 
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6. AGRAÏMENTS 
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FUNDACIÓ PRIVADA GASPAR DE PORTOLÀ 
Recinte Industrial  Colònia Güell 

Local I – C/ dels Telers de Roda s/n 

Tel. 93 652 62 20  Fax. 93 630 19 97 

Local II – C/ dels Raspalls s/n 

Tel. (+34) 93 630 91 63 

08690 Santa Coloma de Cervelló, Barcelona 

www.gportola.com 

A l’any 2014 celebrarem 25 anys d’història i d’èxits  

en la integració social i laboral de persones   

amb discapacitat intel·lectual. 

 
La nostra història no seria possible sense vosaltres. Gràcies! 
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Si vols col·laborar amb la nostra causa: 
BBVA 0182-1007-20-0201557576 

 

 


