
Experiències Portolà
Tallers corporatius i voluntariats

Accions per canviar el món 



La missió de la Fundació Portolà: 

facilitar la integració social i laboral de persones 
amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

Amb un equip amb més de 130 persones i 
més de 30 anys d'experiència en el sector.

Som economia social.

Qui som?

                                                                  



IMPULSEU   ACCIONS  
AMB   VALOR   SOCIAL

Els treballadors cada cop valoren

més les empreses que generen un 
impacte positiu en l’entorn on 
desenvolupen la seva activitat. 

Us ajudem a desenvolupar 

la vostra dimensió més

solidària i sostenible 
i el compromís amb la 

comunitat.



1 activitat, 6 beneficis

Difusió dels 
valors 

corporatius.

Dinamització 
de la política 

de RR.HH.

Activitat per a 
la LGD.

Alineació amb 
els ODS de la 

vostra 
empresa.

Contingut per 
l’informe de 

sostenibilitat.

VIURE UNA 
EXPERIÈNCIA 

EMOCIONANT



Coneix-me 

per les meves 

habilitats, no 

per les meves 

discapacitats.

Robert M. Hensel



exemples que 
us poden ajudar



Us ajudem a crear un espai verd, on podeu tenir 
cura de plantes i hortalisses que vosaltres 

mateixos podreu cuidar.

On ho fem? A la vostra empresa

A partir de 10 voluntaris

ODS: 8, 10, 12 i 17

Informe sostenibilitat: GRI social 413 
Comunitats social, 414 Avaluació social 
dels proveïdors, 419 Compliment 
socioeconòmic

Fem un hort urbà
Us ajudem a crear un espai  verd a la  vostra oficina



Ens endinsem en el mon de la confecció i us 
ensenyem quatre passes bàsiques per la 

creació de productes de confecció.

On ho fem? A la Fundació

A partir de 10 voluntaris

ODS: 8, 10, 12 i 17

Informe sostenibilitat: GRI social 413 
Comunitats social, 414 Avaluació social 
dels proveïdors, 419 Compliment 
socioeconòmic

Aprenem a cosir
Us ensenyem a confeccionar una tote bag o qualsevol producte



Creem productes artesanals
U         y       ’   b                              tota lment a rtes a na ls

Us ensenyem a crear originals productes fets a 
mà. Portem els elements i els muntem. 

On ho fem? A la vostra empresa

A partir de 10 voluntaris i/o número 
 í     ’                   

ODS: 8, 10, 12 i 17

Informe sostenibilitat: GRI social 413 
Comunitats social, 414 Avaluació social 
dels proveïdors, 419 Compliment 
socioeconòmic



Decorem un espai
Us ajudem a guarnir la  vostra oficina per qualsevol  ocasió

Decorem conjuntament un espai, una activitat 
per muntar els elements decoratius que 

prèviament haureu escollit. 

On ho fem? A la teva empresa

A partir de 2 voluntaris 

ODS: 8, 10, 12 i 17

Informe sostenibilitat: GRI social 413 
Comunitats social, 414 Avaluació social 
dels proveïdors, 419 Compliment 
socioeconòmic



Coneguem cara a cara la disCapacitat
Fem una xerrada amb els treballadors de la  Fundació

Fem una xerrada on els treballadors de la 
Fundació explicaran les seves vivències i 

experiències sobre la disCapacitat.

On ho fem? A la vostra empresa

A partir de 10 voluntaris 

ODS: 8, 10, 12 i 17

Informe sostenibilitat: GRI social 413 
Comunitats social, 414 Avaluació social 
dels proveïdors, 419 Compliment 
socioeconòmic



Participem a la cadena de producció, preparem 
el material, realitzarem el control de qualitat,... 
Totes les accions són importants. Lots de nadal, 

packs, postals, marxandatge, ...

On ho fem? A la Fundació

A partir de 10 voluntaris

ODS: 8, 10, 12 i 17

Informe sostenibilitat: GRI social 413 
Comunitats social, 414 Avaluació social 
dels proveïdors, 419 Compliment 
socioeconòmic

Creem equip, Team Building
Desenvolupem qualsevol  tal ler o voluntariat durant      ’  y!



Us apunteu ?



Teniu cap altra idea?

Expliqueu-nos què voleu,
i ho fem realitat!

!



S O M  E C O N O M I A  S O C I A L

Per més informació, contacta amb nosaltres: 

93 652 62 20

fundacion@gportola.com


