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Parlar de la Fundació Portolà és parlar d'inclusió social i
laboral de persones amb disCapacitat intel·lectual i/o
trastorn mental.

SALUTACIÓ DE
LA PRESIDENTA

L'any que hem deixat enrere ens ha obligat a superar
reptes molt importants, no només com a Fundació, sinó
també com a societat. Els canvis econòmics i socials no
poden perjudicar els col·lectius més desfavorits. Per això,
la nostra missió de proveir un lloc de treball estable i
adequat al seu perfil laboral i personal a canvi d'una
remuneració digna segueix més vigent que mai.
Tenim un equip de professionals que treballa intensament
i amb gran qualitat i il·lusió, per la nostra causa social i que
aconsegueix resultats amb eficàcia i rigor des de fa més
de 30 anys.
Aquest és el moment per destacar i agrair l'esforç i el
compromís a tots els clients, entitats (públiques i privades)
i particulars, que han col·laborat amb la Fundació,
especialment durant els mesos més crítics causats per la
Covid-19. En nom del Patronat i el meu, agraïm la seva
col·laboració i els convidem a continuar acompanyant-nos
en el nostre apassionant projecte.
Gràcies.

Teresa Giralt Yglesias
Fundadora i Presidenta
de la Fundació Portolà
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A continuació us presento la memòria d'activitats 2020 de
la Fundació Portolà.
Superats els més de 30 anys d'existència, seguim
treballant amb el clar objectiu d'atendre i reivindicar les
necessitats de les persones amb disCapacitat intel·lectual
i/o trastorn mental.

CARTA DE
DIRECCIÓ

Durant anys, recordarem el 2020 com un any excepcional
causat pels reptes que ha plantejat la COVID-19. Ens hem
transformat digitalment, après noves habilitats, reforçat el
nostre valor social, de proximitat i qualitat, i reorientat cap
a la innovació. Estem particularment satisfets que les
nostres mascaretes siguin una mostra de tot això i haver
contribuït a la seguretat i salut de la societat.
Finalment, vull agrair sincerament a tots els clients que ens
van mostrar el seu suport durant els mesos més crítics de
confinament i que ens van permetre mantenir un equilibri
entre la bona salut econòmica i el benestar dels
beneficiaris.
Gràcies per formar part d'aquest fantàstic repte: la creació
d'una societat més justa i inclusiva amb les persones amb
disCapacitat i/o trastorn mental.

María José Alepuz Pou
Directora de la Fundació Portolà
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FUNDACIÓ
PORTOLÀ
La Fundació Portolà és un Centre
Especial de Treball (CET) que va
néixer per a facilitar la integració social
i
laboral
de
persones
amb
disCapacitat intel·lectual i/o trastorn
mental.
Amb un equip de 126 persones i més
de 30 anys d'experiència en el sector,
oferim serveis i productes per a que
una empresa pugui complir la LGD –
Llei General de la Discapacitat
(antiga LISMI) i ajudem a millorar les
seves accions de Responsabilitat
Social Corporativa.

Som economia social.
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MISSIÓ

MISSIÓ, VISIÓ I
VALORS

La missió de la Fundació Portolà és atendre
les necessitats d’integració social i laboral
de persones amb disCapacitat
intel·lectual i/o trastorn mental
(d’especials dificultats) per tal d’aconseguir
la seva màxima autonomia.
PER QUÈ?
Perquè a la Fundació tenim el convenciment
que tota persona és capaç de treballar si
s’analitzen les seves potencialitats i se la
motiva adequadament, rebent a canvi un
salari digne.

VISIÓ

La visió de la Fundació Portolà és ser
referent en bones pràctiques, qualitat i
innovació en la integració social i laboral de
persones amb disCapacitat d’especial
dificultat (intel·lectual o mental).

VALORS

Solidaritat, Respecte, Professionalitat,
Innovació, Qualitat, Eficiència,
Sostenibilitat, Treball en equip, Adaptabilitat

I molta Il·lusió!
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ESTRATÈGIA CORPORATIVA:
OBJECTIUS
Per les persones amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental

Crear
llocs de treball
dignes,
remunerats i
estables
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Millorar la
seva
formació
laboral

Donar
suport social
a elles i a les
famílies
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TRAJECTÒRIA:
UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA
Inici de l’activitat
amb la creació
del Centre de
Jardineria
Portolà. Situat a
Sant Just Desvern,
oferia serveis de
manteniment de
jardins i venda de
plantes, amb una
plantilla inicial de
5 persones amb
disCapacitat
intel·lectual.

1989

Creixement de la
fundació. La
fundació creix
significativament,
augmentant la
seva plantilla en
21 treballadors.

Creació del Taller
de Portolà. Les
àrees productives
del CET es van
ampliar amb la
creació del Taller
Portolà per a la
realització de
manipulats
industrials i
treballs de
fabricació tèxtil (a
Sant Feliu de
Llobregat).

Neix la Nau de
Portolà. Una àrea
dedicada al
disseny i
producció
d'articles
artesanals
realitzats per
persones amb
disCapacitat
intel·lectual amb
més capacitat
artística.

La fundació es
trasllada al
Recinte Industrial
de la Colònia
Güell per poder
estar tots els
serveis junts.
Posteriorment, es
comprarà un
segon local.

Actualment
Portolà engloba
les àrees de
serveis externs
(neteja, jardineria i
altres) i serveis
interns (confecció
i manipulació
industrial i
artesanal).

1995

1999

2005

2020

1992-1994
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EQUIP HUMÀ:
PATRONAT
La Fundació Portolà es regeix per un Patronat amb
la funció de garantir el compliment de la missió i
els objectius establerts a l'entitat. El nostre
Patronat està format per 12 membres:
Presidenta - Sra. María Teresa Giralt Yglesias
Vicepresident - Sr. Pepe Rubiralta Giralt
Tresorer - Sr. Jordi Rubiralta Giralt
Secretari - Sr. Xavier Rubiralta Giralt
Vicesecretaria - Sra. María José Alepuz Pou
Vocal - Sr. Marc Rubiralta Giralt
Vocal - Sr. Miquel Roca Junyent
Vocal - Sra. Mercedes Giralt López de Sagrado
Vocal - Sr. German Castejón Fernández
Vocal - Sr. Enric Crous Millet
Vocal - Sra. M. Nieves Roses Batlló
President d’honor - Sr. Valentín Fuster
Patró fundador – Josep Maria Rubiralta Vilaseca
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EQUIP HUMÀ:
ORGANIGRAMA

TREBALLADORS AMB DISCAPACITATS POLIVALENTS
JARDINERIA

NETEJA

MANIPULATS
INDUSTRIALS

CONFECCIÓ

MANIPULATS
ARTESANALS

SERVEIS INTERNS

SERVEIS EXTERNS

DEPT. COMERCIAL
DEPT. SUPORT
SOCIO LABORAL
DEPT. ADMINISTRACIÓ
DEPT. DE QUALITAT
DIRECCIÓ
COMITÈ EXECUTIU
PATRONAT
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RESULTATS SOCIALS

Respecte a les persones amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental

186

persones
integrades
social i
laboralment des
de l'inici.

FUNDACIÓ PORTOLÀ

258

persones
formades des de
l'inici.
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84%

de la plantilla
durant 2020 té
disCapacitat.

6

noves
incorporacions
al 2020.
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RESULTATS SOCIALS: PLANTILLA
44%

16%

Persones sense
disCapacitat

135

Persones amb
contracte
durant 2020

84%

Persones amb
disCapacitat

20%

4%

56%

DisCapacitat
física

80%

113

Persones amb
disCapacitat
amb contracte
durant 2020

47%

96%

DisCapacitat
Intel·lectual i/o
trastorn mental

53%

El 100% de les persones amb disCapacitat tenen

contractes indefinits

Durant 2020 no s’ha realitzat cap
reducció de personal
FUNDACIÓ PORTOLÀ
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ACTIVITATS DE L'ANY 2020
ÀMBIT SOCIAL
La Unitat de Suport a l'Activitat Professional
(USAP) dona suport social i laboral a persones
amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.
✓ Desenvolupament de Plans d'Atenció Individual.
✓ Formació externa i interna.
✓ Gestió de tràmits.
✓ Coordinació amb entitats externes.
✓ Informació sobre recursos: suport a la llar, pisos tutelats,
assistents judicials, etc.
✓ Informes socials i psicològics: incapacitacions judicials,
revisions de grau, etc.
✓ Suport psicològic a treballadors i famílies.

S'HA DONAT SUPORT A 108 PERSONES
S’HA OFERT 300 HORES DE FORMACIÓ
Durant el confinament, S'HA FET UN

SEGUIMENT
PERSONALITZAT ALS TREBALLADORS
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ACTIVITATS DE L'ANY 2020
ACTIVITAT PRODUCTIVA

Jardineria

Neteja

Manipulats
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Esdeveniments

Confecció

Detalls

Manteniment
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JARDINERIA
81 clients durant 2020
26.587 hores realitzades en treballs de jardineria
81 obres noves

46 contractes de manteniment
1 nou vehicle híbrid
8,8 és el grau de satisfacció de client
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NETEJA
13 clients durant 2020
12.626 hores de neteja realitzades
4 obres noves

14 contractes de manteniment
9,2 és el grau de satisfacció de client
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ESDEVENIMENTS I DETALLS
85 clients durant 2020
11.500 lots de nadal realitzats
3.500 postals de Nadal

90 arbres de Nadal decorats
8,4 és el grau de satisfacció de client
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MANIPULATS
66 clients durant 2020
201 tipus de manipulats diferents durant 2020
8,9 és el grau de satisfacció del servei
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CONFECCIÓ
163 clients durant 2020
900 canastretes enviades a 81 clients
19.000 mascaretes confeccionades a empreses i
particulars

Adquisició d’una nova maquinària per al taller

8,7 és el grau de satisfacció de client
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VENDA ONLINE
Presència a 2 canals de venda online:
www.detalling.com Botiga online pròpia
www.elmercatsocial.cat Marketplace d’entitats socials

Més de 400 comandes durant 2020
Més de 2.200 productes venuts al 2020

FUNDACIÓ PORTOLÀ

MEMÒRIA 2020

20

ACTIVITATS DE L'ANY 2020
COMUNICACIÓ ONLINE
Web corporativa
TWITTER

INSTAGRAM

740 FOLLOWERS +398 VS. 2019
@Fundacio_Portola

307 FOLLOWERS +28 VS. 2019

En constant actualització de continguts, i orientat
al servei d'empreses i persones.

@FundacioPortola

LINKEDIN

FACEBOOK

346 FOLLOWERS +78 VS. 2019
@FundacioPortola

470 FOLLOWERS +253 VS. 2019
@FundacioPortola

Mencions a les xarxes socials
 306% més
de mencions
durant el 2020
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ACTIVITATS DE L'ANY 2020
PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Programa LA METRO a RTVE2
Ens reinventem confeccionant mascaretes

TN Cap de Setmana a TV3
Afectació del COVID19 als CETs
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RESULTATS ECONÒMICS

1.349.555€
FACTURACIÓ TOTAL
Disminució de l’11%
respecte 2019

44.782€
INVERSIONS en:
Un vehicle híbrid
Equips informàtics
Cadires per als treballadors
Maquinària de jardineria i neteja
Planxa per estampacions
Millores a la web i la botiga online
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RESULTATS ECONÒMICS:
BALANÇ DE SITUACIÓ
9%

Passiu no corrent

14%

35%

Passiu corrent

Actiu corrent

67%

77%

Actiu no corrent

Actiu
Actiu no corrent
* Immobilitzat intangible
* Immobilitzat material
* Inversions financeres a llarg termini
Actiu corrent
* Existències
* Deutors
* Periodificació a curt termini
* Inversions financeres a curt termini
* Tresoreria
Total Actiu
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4.684.059 €
59.592 €
4.624.445 €
22 €
2.497.790 €
91.286 €
867.120 €
9.745 €
24.490 €
1.505.149 €
7.181.849 €

Patrimoni net

Passiu
Patrimoni net
* Fons dotacional
* Excedents exercicis anteriors
* Resultat de l'exercici
* Subvencions i donacions
Passiu no corrent
* Deutes a llarg termini
Passiu corrent
* Deutes a curt termini
* Proveïdors i creditors diversos
* Periodificacions a curt termini
Total patrimoni net i passiu

5.510.335 €
6.010 €
785.852 €
493 €
4.717.980 €
684.760 €
684.760 €
986.755 €
503.640 €
470.815 €
12.300 €
7.181.849 €
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RESULTATS ECONÒMICS:
COMPTE DE RESULTATS
7%

Donacions privades per explotació

1%

8%

Altres ingressos

Amortització de l'immobilitzat

8%

9%

Subvencions i donacions
traspassades a resultat

35%

Subvencions
públiques

12%

Aprovisionaments

Altres despeses
d'explotació

50%

71%

Vendes i prestació
de serveis

INGRESSOS
Vendes i prestació de serveis
Subvencions públiques
Donacions privades per explotació
Subvencions i donacions traspassades a resultat
Altres ingressos
Ingressos finances
Total ingressos

1.349.554,82 €
928.836,19 €
193.773,29 €
204.338,34 €
15.185,34 €
- €
2.691.687,98 €

Despeses de
personal

DESPESES
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Amortització de l'immobilitzat
Despeses financeres
Total despeses

315.744,75 €
1.923.016,95 €
244.005,56 €
204.338,34 €
4.089,45 €
2.691.195,05 €

RESULTAT DE L’EXERCICI: 492,93 €
FUNDACIÓ PORTOLÀ
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TESTIMONIS

Marta de Palol Herrero
Dept. Admin. Bcn

Antoni Martínez i Ribot
Controller de ServiZurich

Ana Espósito
Office Assistant

Ens va agradar la
vostra empresa per
ser una entitat
humanitària, sense
ànim de lucre, de
gran trajectòria i
amb una integració
social + laboral de
persones amb
disCapacitat
intel·lectual. Genereu
oportunitats laborals
estables, alhora que
ens doneu un servei
necessari per a
nosaltres, també
estem ajudant.

Des de ServiZurich
vam optar celebrar el
Sant Jordi confiant
en la Fundació Gaspar
de Portolà. Per
nosaltres les polítiques
de responsabilitat
social corporativa són
importants i vam
pensar que
comprant-los les
roses, els ajudàvem a
seguir endavant amb
la seva tasca
d’integració social i
laboral de persones
amb disCapacitat
intel·lectual. Va ser
una alegria més per
aquest dia tan
especial.

Confiem en el servei de
la FUNDACIÓ
PORTOLÀ des de
novembre 2017 sent
un proveïdor
competent i eficaç amb
la cura de les diferents
plantes que tenim a la
nostra oficina. Es
realitza un
manteniment mensual
a cadascuna d'elles per
mantenir-les vives i en
bon estat. Estem molt
contents amb el vostre
servei i atenció.
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Andrés Andrés Jara
Responsable tècnic del
Consorci de la Colònia Güell
La Fundació Portolà
ens presta un servei
de jardineria a la
Cripta de la Colònia
Güell i al seu entorn
amb un alt nivell de
qualitat i
professionalitat. És
una entitat amb una
expertesa acreditada
en el treball que
realitza. Col·laborar
amb la Fundació
Portolà referma el
nostre compromís
amb generar un valor
social a l’activitat
que desenvolupem.
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EMPRESES SOCIALMENT RESPONSABLES
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DESTACATS 2020
Adaptació a la
COVID-19

Nous productes
creats: mascaretes

Renovació de la
Certificació ISO
9001

Implementació
metodologia LEAN
i 5s

Migració
informàtica a una
nova plataforma

Participació en 3
programes que
fomenten la
innovació
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Creació de 6 llocs
de treball per a
persones amb
disCapacitat
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REPTES PEL 2021
Enfront de la COVID,
garantir el benestar
dels beneficiaris i
mantenir una bona
salut econòmica

Crear nous
productes / serveis
innovadors, socials,
ecològics i de
proximitat

Millorar la qualitat,
eficiència de la
gestió i ús de les
TICs
Aconseguir
sensibilitzar sobre
les Capacitats del
personal amb
disCapacitat
Incrementar els
llocs de treball
estables per a
persones amb
disCapacitat
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Continuar amb una
alta qualitat
d'atenció social i
una alta satisfacció

Recuperar les
vendes de 2019
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Per a més informació,
contacta amb nosaltres:

93 652 62 20
fundacion@gportola.com
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