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El Centre de Formació i Prevenció (CFP) és una entitat d’iniciativa social declarada
Entitat d’Utilitat Pública que ha participat des de 1979 en programes d’atenció
especialitzada en col·lectius en risc d’exclusió social a la comarca del Maresme.

Forma part del Sistema Integrat de Salut del Maresme Central, amb la missió d’oferir
un sistema integrat de salut amb una bona qualitat, a prop del ciutadà,
amb eficiència i equitat.
Per tal de desenvolupar la nostra activitat, les Administracions públiques i
privades ens donen el suport necessari i aporten un finançament específic pels
diferents serveis i programes.

Enguany el CFP ha complert el quarantè aniversari. Per a celebrar-ho hem realitzat
una exposició a la Fundació Iluro mostrant la història de l’entitat a través d’un
recorregut cronològic i una festa amb Cercavila, dinar popular i concerts. Han estat
partícips d’aquests esdeveniments professionals, persones ateses, membres de
l’administració, amics i públic en general per tal de celebrar quatre dècades de treball
comunitari a través de serveis transversals posant sempre la persona al centre.
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ÀREA SALUT MENTAL
Servei de Rehabilitació Comunitària
Els SRC són dispositius assistencials, concertats amb el CatSalut, on es desenvolupen activitats i
programes adreçats a promoure la inclusió social i la recuperació psicosocial de persones amb
diagnòstics de salut mental. S’hi realitza atenció individual, grupal, familiar i comunitària a
través d’accions psicològiques, educatives, ocupacionals i socials.
El CFP compta amb dos Serveis de Rehabilitació Comunitària: l’SRC Maresme, amb seu a
Mataró i l’SRC Burriac, a Premià de Mar.

SRC Maresme
Persones ateses
65
39 homes

Ingressos i altes
Altes

18

Ingressos

10

26 dones

Motius d’alta de persones usuàries del servei

Perfil de les persones usuàries
Edat

Lloc de residència

1

Diagnòstic

Principals programes d’intervenció
Les persones usuàries poden participar a més d’una activitat de cada programa.
1. Programa funcional d’activitats

Habilitats relacionals

Autonomia personal

Capacitats cognitives

Estratègies psicològiques terapèutiques

Estil de vida saludable

Inserció a la comunitat

2

Expressió artística

2. Programa d’intervenció comunitària

3. Vinculació a recursos comunitaris

Hi ha 42 usuaris vinculats a recursos comunitaris. Han participat a les següents activitats:

4. Programa d’atenció a les famílies. Acollida sobre nous ingressos

47 dels usuaris tenen referent familiar. La participació familiar respecte aquests ha estat:
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SRC Burriac
Persones ateses
57
22 homes

35 dones

Ingressos i altes
Altes

10

Ingressos

19

Motius d’alta de persones usuàries del servei

Perfil de les persones usuàries
Edat

Lloc de residència

Diagnòstic
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Principals programes d’intervenció
Les persones usuàries poden participar a més d’una activitat de cada programa.
1. Programa funcional d’activitats

Habilitats relacionals

Autonomia personal

Capacitats cognitives

Estratègies psicològiques terapèutiques

Estil de vida saludable

Inserció a la comunitat

Expressió artística
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2. Programa d’intervenció comunitària

3. Vinculació a recursos comunitaris

Hi ha 40 usuaris vinculats a recursos comunitaris. Han participat a les següents activitats:

4. Programa d’atenció a les famílies. Acollida sobre nous ingressos

48 dels usuaris tenen referent familiar. La participació familiar respecte aquests ha estat:
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Llars amb suport
Són habitatges on viuen tres o quatre persones amb un suport extern eventual.
Generalment són pisos que acullen persones amb problemàtica de salut mental que
gaudeixen d'un bon nivell d'autonomia i que necessiten suport extern en el procés
d'inclusió social. Faciliten un entorn substitutiu a la llar adaptat a les seves necessitats
d'assistència que permeti potenciar l'autonomia personal i social, afavorint la inclusió
a la vida comunitària. Un recurs intermedi entre les llars residència i la vida autònoma.

Persones ateses
12

Ingressos i baixes
Baixes

1

Ingressos

3

Detalls dels ingressos i motiu de baixa
Ingressos

Motiu de baixa

A Hàbit 1

Voluntària

Perfil de les persones usuàries
Edat

Comarca de procedència

7

Estat civil

Situació econòmica

Diagnòstics

Activitats amb vinculació a la comunitat
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Programa de Suport a la pròpia Llar
Servei adreçat a persones amb problemàtica de salut mental que poden viure a la seva
llar i mantenir el seu entorn social. El programa els hi ofereix suport per a que puguin
desenvolupar la seva autonomia en activitats diàries, de la llar i de l’entorn
comunitari. Així, potencia el procés rehabilitador i facilita la inclusió de l’usuari/a a la
comunitat.

Persones ateses
13
8 homes

5 dones

Sol·licituds, ingressos i baixes
Sol·licituds d’ingressos

7

Ingressos

0

Baixes

1

Detalls dels ingressos i motiu de baixa
Sol·licituds d’ingressos

Motiu de baixa

S’han realitzat 7 sol·licituds d’ingressos.

Voluntària

El departament n’ha acceptat 4.
Ingressos
La falta d’ampliació de places ha provocat que cap persona de les sol·licitades hagi
pogut accedir al recurs.
Perfil de les persones usuàries
Edat

Diagnòstics
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Estat civil

Relacions familiars

Situació econòmica

Problemàtica social

Dels 11 usuaris/es que tenen família:

Activitats realitzades per les persones usuàries amb vinculació a la comunitat
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ÀREA INFÀNCIA I FAMÍLIA
Centre Residencial d’Acció Educativa Mataró
El CRAE és un servei concertat d’acolliment residencial temporal per a la guarda i
l’educació d’infants i adolescents. Està obert permanentment i té una capacitat de 20
places. Ofereix als menors un recurs alternatiu al medi familiar inexistent, deteriorat o
amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Infants atesos

Ingressos i baixes

26
13 nois

Ingressos

6

Baixes

6

13 noies

Motius de les baixes del servei

Perfil dels infants
Nacionalitat

Grups de germans

Procedència

Temps d’estada al CRAE
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Recursos als que assisteixen els infants
1.Formatius

2.Menors amb tractaments

Especials

Psicologia o psiquiatria al CSMIJ
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Pisos assistits per a joves de 16 a 18 anys
El Pis assistit és un servei d'habitatge de caràcter assistencial i educatiu per a joves
entre 16 i 18 anys, per a qui es considera necessari iniciar un procés de
desinternament progressiu per assolir la majoria d'edat amb la capacitat suficient per
obtenir la inclusió social, tot i mantenint-se la tutela i el control per part de la DGAIA.
El CFP compta amb dos pisos per aquest col·lectiu (Hàbit 5 i Hàbit 5A).

Hàbit 5
Joves atesos

Altes i baixes

10 nois

Altes

5

Baixes

5

Motius de les baixes

Nacionalitats dels joves atesos

Activitats de formació realitzades
Matins

Tardes

13

Hàbit 5A
Joves atesos
5 nois

Altes i baixes
Altes

5

Baixes

0

Nacionalitats dels joves atesos
Tots els joves atesos són marroquins.

Activitats de formació realitzades
Matins

Tardes

14

Pis assistit per a joves de 18 a 21 anys (ASJTET)
El pis assistit per a joves, acull nois/es d’entre 18 i 21 anys atesos des de l’Àrea de Suport als
Joves Tutelats i/o Extutelats (ASJTET) de la DGAIA. Són joves que provenen dels CRAEs i
que no tenen els recursos propis per assolir l’autonomia personal. Aquest recurs fa de
pont per accedir a un habitatge propi i per aconseguir una vida autònoma amb garanties
d’èxit. El CFP disposa d’un habitatge, anomenat Hàbit 4.

Joves atesos
7
5 nois

2 noies

Perfil dels joves atesos
Edat

Nacionalitat

Activitats de formació i inserció laboral realitzades
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Programa de Parentalitat Positiva. Teràpia familiar.
Programa d’Intervenció Terapèutica per a Recuperar o Reparar les Funcions Parentals
dels pares i mares, membres de família extensa o famílies acollidores pre-adoptives
dels nens i nenes tutelats per la DGAIA.
Famílies ateses
12

Altes i desvinculacions
Altes

3

Desvinculacions

1

Sistemes familiars

16

Programa Socioeducatiu Àrea Diürna
És un servei concertat orientador, formatiu i prelaboral adaptat principalment a joves
de 16 a 21 anys tutelats, ex-tutelats o derivats de Serveis Socials. Els diferents
dispositius del CFP actuen com un conjunt d’eines polivalents per abordar la
individualitat de cada subjecte.

Persones ateses
47 nois

Mobilitat de persones
Noves entrades

34

Baixes

21

Motius de baixa

Perfil dels joves atesos
País de procedència

Edat

17

Accions a les que han participat els joves
Individuals
Tots els joves hi ha participat.

Grupals
37 dels joves hi han participat.

Programa Caixa Proinfància
Programa dirigit a infants en situació de vulnerabilitat. El CFP hi participa com a entitat
prestadora de serveis de Logopèdia a infants de 3 a 12 anys, de Psicoteràpia individual
i familiar a infants i joves de 6 a 18 anys i de Reforç educatiu individualitzat a infants i
joves de 6 a 16 anys. El CFP es coordina amb les entitats derivadores dels casos.
Persones ateses a cada servei
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ÀREA SOCIOLABORAL
Servei Prelaboral
Servei adreçat a persones que presenten una problemàtica de salut mental, vinculades
als serveis de la xarxa de Salut Mental i que plantegen una demanda laboral. Pretén
afavorir l’adquisició d’habilitats professionals i fomentar l’autonomia personal per
ajudar-les a aconseguir la seva integració sociolaboral. Algunes de les activitats que
s’hi ofereixen són el taller de soldadura i serralleria, el de fusteria i el de reparació de
bicicletes.

Persones ateses
29
24 homes

5 dones

Altes i baixes
Noves entrades

10

Baixes

14

Persones inserides
2

Perfil de les persones ateses
Edat

19

Lloc de residència

Municipi de procedència

Diagnòstic
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Agència de col·locació
L’Agència de Col·locació té com a objectiu principal la intermediació i la inserció de les
persones amb problemàtiques de salut mental i inscrites com a demandants
d’ocupació. Les actuacions es centren en la cerca d’ofertes adequades per a les
persones que hi participen, en la derivació i seguiment de les candidatures i en la
preparació d’entrevistes de treball.
Persones ateses
77
39 homes

Ofertes gestionades
Núm. ofertes

38 dones

Núm. empreses

31
27

Perfil de les persones ateses
Edat

Immigració

Discapacitat

Nivell d’estudis

21

Prestacions econòmiques

Empreses amb les que s’han gestionat ofertes
Segons la grandària

Segons la ubicació

Segons el sector empresarial
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Programa SIOAS
El programa Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de
les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS) ofereix orientació,
desenvolupament de competències, acompanyament a la inserció i treball amb suport
per a persones amb problemes de salut mental a l’empresa ordinària.
Persones ateses
30
20 homes

10 dones

Insercions realitzades
Persones inserides

19

Empreses col·laboradores

62

Perfil de les persones ateses
Edat

Nivell d’estudis

Lloc de residència

Grau de discapacitat
29 de les persones ateses:
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Diagnòstics

Situació econòmica a l’inici del programa
7 dels usuaris atesos estaven en actiu, gaudint de Treball amb Suport. Els 23 restants
eren Demandants d’Ocupació. La situació econòmica d’aquests era la següent:
Cobren prestació

Tipus prestació

Empreses col·laboradores
Sectors

Tipus d’empresa

Tipus de contractes
Temporalitat

Tipus de jornada
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Accions Formatives d’Ocupació (FOAP)
Programa d’accions de formació en àrees prioritàries adreçades preferentment a
persones treballadores desocupades que promou el SOC. L’especialitat que ofereix el
CFP és Telefonista / Recepcionista d’Oficina.
*El programa FOAP finalitzarà l’any 2020. Aquestes dades són les representatives del
2019, cara l’any vinent podrem mostrar a la memòria les dades definitives.
Persones ateses

Persones inserides

11
4 homes

Insercions realitzades
1

7 dones

Detalls de la inserció aconseguida
un contracte de mitja jornada temporal (de 3 a 6 mesos) a un treball protegit.
Perfil de les persones ateses
Edat

Tipus de discapacitat

Lloc de residència

Nivell d’estudis

Situació econòmica a l’inici del programa
5 dels usuaris no cobraven cap tipus de prestació.
Els 6 restants, sí. Un cobrava atur i la resta altres prestacions.
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Programa MAIS
El programa MAIS (Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la
Renda Garantida de la Ciutadania) té com a objectiu ajudar a millorar l’ocupabilitat de
les persones que reben la prestació esmentada. L’itinerari inclou competències clau,
diagnòstic de l’ocupabilitat, recerca de feina i pràctiques en empreses.

Persones ateses
34
19 homes

15 dones

Dades del programa
Persones inserides

7

Persones en pràctiques

2

Baixes

4

Detall de les insercions aconseguides
1. Ocupacions

2. Perfil de les persones inserides

Persones aturades durant una llarga durada.
Gènere

Edat

26

Nivell d’estudis

Discapacitat

Descripció de les insercions

Detall de les pràctiques a empresa
Dues de les dones que han participat al programa MAIS han realitzat pràctiques a
empresa.
Una al sector de la neteja i l’altra al d’atenció a les persones.
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Xarxa empreses
Programa de Prospecció a mida subvencionat per l’Obra Social La Caixa i gestionat pel
CFP. S’adreça a persones amb problemes de salut mental i/o col·lectius en risc
d’exclusió. El programa permet fer la intermediació entre les necessitats de personal
de les empreses i les persones candidates participants.
Persones ateses

Empreses vinculades

36
21 homes

Dades del programa

15 dones

Insercions aconseguides
Convenis de pràctiques

20
12
14

Discapacitat persones ateses

Serveis a les empreses

Tipologia de les empreses on s’han inserit les persones ateses
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ÀREA LABORAL. DEPARTAMENT COMERCIAL
Les persones que formen part del departament comercial provenen dels diferents
serveis del CFP, que treballen transversalment formant-les perquè adquireixin
habilitats per a poder accedir al món laboral. Generalment són persones amb una
problemàtica de salut mental i/o joves en risc d’exclusió. Així, viuen una primera
experiència laboral.

Servei de Càrrega i descàrrega
Servei destinat a tot tipus d’espectacles i esdeveniments. Realitzem, entre altres
tasques, la càrrega i descàrrega de camions, el trasllat de materials, el muntatge i
suport de festes populars i donem recolzament a les brigades municipals.
Persones treballadores
38
33 homes

Dades del servei
Hores treballades

1395

Espais de treball

19

5 dones

Perfil de les persones treballadores
Persones amb diagnòstics de salut mental

Edat

Espais de treball
Espais on s’ha treballat

Localitzacions concretes d’altres espais
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Servei de manteniment d’espais naturals i solars
Servei comercial i d’inserció laboral de persones ateses pels diferents serveis del CFP.
Adquireixen experiència laboral per poder treballar en el sector de treballs forestals.
Entre altres tasques, realitzem tala i poda d’arbres, acondicionament de camins i/o
corriols i triturat i retirada de deixalles vegetals. Comptem amb anys d’experiència
treballant per a l’administració local i comarcal i per a empreses i particulars.
Persones treballadores
5 homes

Dades del programa
M2 desbrossats

120.000

Nombre de clients

14

Persones treballadores usuàries

4

M2 desbrossats
M2 desbrossats del grup ‘Altres’
per clients
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Repartiment i distribució de publicitat
Servei amb més de 25 anys d’experiència treballant per a entitats públiques i privades
de la comarca. Les tasques que s’hi realitzen són la col·locació de cartells publicitaris i
la distribució de tot tipus de publicitat. Les persones treballadores es preparen per
accedir al món laboral, adquirint hàbits, aprenent a treballar en equip i a tenir contacte
social.

Persones treballadores
7 homes

Dades del programa
Material distribuït (unitats)
Nombre de clients

270.000
75

Perfil de les persones treballadores
Persones amb diagnòstics de salut mental

Edats

Actuacions realitzades
Àmbit territorial

Tipus de material repartit
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Centre Especial de Treball La Klosca
L’activitat de La Klosca és la producció d’ous ecològics. El seu objectiu és fomentar
noves accions d’iniciativa social, que ajudin a millorar la integració sociolaboral dels
col·lectius més desfavorits, especialment de persones amb diagnòstics de salut mental.

Persones treballadores
7
5 homes

2 dones

Perfil de les persones treballadores
Grau de discapacitat

Edats

(dels 6 que en tenen)

Classificació dels clients per segments
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