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Benvinguts/des,
Volem compartir amb vosaltres el que ha estat l’any en que hem
començat a reprendre la normalitat, aturada degut a la realitat
sanitària. Una pandèmia que ha sacsejat amb molta força les
persones que formen part dels col·lectius més vulnerables.

Durant el 2021 hem tornat paulatinament a la presencialitat, tan
necessària per realitzar la nostra tasca. Sabem que per ajudar a persones en el seu procés de
recuperació i d’inclusió comunitària cal un acompanyament proper i utilitzar la paraula per sobre
de tot, fer-ho en primera persona i cara a cara és molt més efectiu. Podem dir que hem afrontat
els imprevistos que ha ocasionat la pandèmia amb respostes transversals, fent equip i posant
l’atenció sempre al centre de la persona. Hem pogut reprendre el servei d’Atenció i acollida al
públic i millorar les insercions laborals.

Així mateix, hem consolidat el servei del Viver de l’entitat i hem iniciat un nou programa exclusiu
per a dones, per a empoderar-les en el seu camí cap a la ocupabilitat: Dóna’m eines. També hem
creat VOLART, un concurs comunitari, solidari i inclusiu que ha mostrat les capacitats creatives
d’un centenar de persones ateses des de diversos recursos de salut mental del territori,
emmarcat en el Dia Mundial de la Salut Mental. Malgrat les dificultats, el balanç és molt positiu.

El futur presenta un repte i una oportunitat de seguir treballant, reflexionant sobre com millorar
l’atenció. La pandèmia ha fet evident que la tasca de les entitats del Tercer Sector és vital per a
garantir el benestar de col·lectius vulnerables. Ens considerem essencials i necessàries. És per
això que reivindiquem la necessitat de que hi hagi una millora dels recursos destinats al sector
perquè puguem realitzar la nostra tasca amb les garanties que mereixen les persones que
atenem. Així doncs, celebrem la recent presentació del Pla de Salut 2021-2025 i la unió de les
entitats socials per visibilitzar la nostra realitat i demanar millores amb iniciatives com la
campanya “Per un finançament just”, impulsada per La Confederació.

Amb tot, volem agrair fermament a les persones, entitats i administracions que treballen
diàriament per millorar la qualitat de vida de les persones, especialment, a les que han format
part del CFP durant aquest 2021.
Sou imprescindibles per tirar endavant la nostra tasca. Gràcies!

Jaume Clupés, President i Director General del CFP
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MISSIÓ I MODEL D’ATENCIÓ
•

La prevenció i el tractament dels problemes d’exclusió psicosocial i la rehabilitació
comunitària de la salut mental de les persones. Fomentar l’estudi, la investigació i la difusió
de llur problemàtica, el desvetllament de la consciència social i el suport en l’àmbit públic i
privat per tal de millorar l’atenció a les persones.

•

Oferir atenció a la infància en situació de desemparament i als infants i adolescents en risc
psicosocial mitjançant programes de prevenció. Vetllar pel compliment de les lleis d’atenció
a la infància i els acords de la convenció sobre els drets de l’infant.

•

Treballar per a la inserció sociolaboral de persones que conviuen amb una problemàtica de
salut mental i/o en situacions de vulnerabilitat, aportar recursos per al seu
desenvolupament personal, fomentar la igualtat d’oportunitats i fer-los partícips de tasques
comunitàries per tal de millorar la seva ocupabilitat.

•

Brindar serveis d’assistència i recolzament a persones amb problemes de salut mental o en
risc d’exclusió social i millorar la seva qualitat de vida.

El nostre model d’atenció
Professional
Transversal
Centrada en la persona

Integral
Comunitària
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PERSONES ATENENT A PERSONES
Organigrama

Equip professional
L’equip del CFP és multidisciplinar. Compta amb una gran diversitat de perfils, d’acord amb la
varietat de serveis a persones i a empreses que oferim. Entre ells, Psicòlegs, Educadors i
Treballadors Socials, persones responsables de serveis transversals (Administració, Recursos
Humans, Comunicació...), Prospectors Laborals i un llarg etc. Cadascuna d’elles, especialitzada
en la seva àrea i, en conjunt, organitzades formant un engranatge de serveis transversals.
Aquests ofereixen a les persones usuàries una atenció integral i personalitzada, adaptada a les
necessitats de cadascuna d’elles i, a administracions i Empreses Socialment Responsables,
serveis variats.
Persones treballadores

Edats

88
45

43
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Voluntariat
El Programa de Voluntariat CFP té un paper molt valuós i enriquidor dins l’entitat. Aporta una
atenció diferent i crea una comunicació que promou la comprensió i lluita contra l’estigma.
És un servei obert a la comunitat i, alhora, requereix d’una selecció acurada de les persones que
en formen part, a fi de que puguin actuar d’acord a les necessitats dels col·lectius que atenem.
Compta amb professionals que volen col·laborar amb la nostra entitat i també amb persones en
risc d’exclusió social, persones usuàries o ja donades d’alta en algun dels nostres serveis.

Persones voluntàries
30
19

11

Voluntariats a recursos

Voluntariats a programes comunitaris propis

Intermediació laboral: 5

Programa Alterarte: 3

SRC Burriac: 5

Llibreria Llibre Actiu: 5

SRC Maresme: 7

Programa Taps Up: 2

Voluntariats a accions comunitàries
Marxa Salut Mental
Programa Pacients amb Expertesa
Servei comunitari del departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró amb alumnes
de secundària
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL
2021 en xifres
Hem atès a 491 persones
Àrees...
Sanitària
134

Sociosanitària

Infància, adolescència i família

Sociolaboral

140

189

28

Àrea Sanitària: Serveis de Rehabilitació Comunitària
Dispositius assistencials que treballen per aconseguir la recuperació psicosocial de persones
amb trastorns mentals greus.
S’hi realitzen itineraris d’atenció individual, grupal, familiar i comunitària a través d’accions
psicològiques educatives, ocupacionals i socials.
Comptem amb dos SRC: SRC Maresme, a Mataró i SRC Burriac, a Premià de Mar.

Programes comunitaris propis
Alterarte. Espai cultural on desenvolupar una activitat artística, formativa i de
difusió de l’art.

Llibre Actiu. Llibreria d’intercanvi gratuïta. La gestionen persones voluntàries
vinculades a l’entitat.

Programes de ràdio.
Pati Interior. S’emet a Mataró Audiovisual i forma part del SRC Maresme.
Bricura. S’emet a ràdio Premià de Mar i forma part del SRC Burriac.
Taps Up. Recollida de taps solidària feta des del SRC Burriac.
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Servei de Rehabilitació Comunitària Maresme
Persones ateses

74
25

49

Informació d’interès
Noves entrades

23

Altes

17

% de persones vinculades a la comunitat

83,3%

Persones participants per programa
Programa Funcional d’Activitats: 74

Programa Específic de suport a l’alta: 1

Programa d’atenció a famílies: 38

Comissió Pacients amb Expertesa: 4

Programa d’intervenció comunitària: 50

Programa d’Atenció Específica a Trastorns Psicòtics Incipients (PAE-TPI): 17
*Conjunt amb SRC Burriac i CSMAs del territori.
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Servei de Rehabilitació Comunitària Burriac
Persones ateses

60
37

23

Informació d’interès
Noves entrades

12

Altes

5

% de persones vinculades a la comunitat

91,6%

Persones participants per programa
Programa Funcional d’Activitats: 60

Programa Específic de suport a l’alta: 5

Programa d’atenció a famílies: 30

Comissió Pacients amb Expertesa: 4

Programa d’intervenció comunitària: 55

Programa d’Atenció Específica a Trastorns Psicòtics Incipients (PAE-TPI): 17
*Conjunt amb SRC Maresme i CSMAs del territori.
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Àrea Sociosanitària
LLARS AMB SUPORT
Habitatges per a persones que no tenen els recursos d’habitatge adequats. Disposen d’un suport
extern eventual que afavoreix la seva autonomia, recuperació i inclusió comunitària.

Persones ateses per llar
Hàbit

Hàbit 2

4

5
2

Hàbit 3

4

3

Vinculacions comunitàries
Rehabilitació: 4 a SRC / Centre de Dia; 3 a Club Social i 2 a servei Prelaboral.
Laboral: 2 treballen a empresa ordinària.
Comunitaris: 4 fan voluntariat, 3 esport, 5 recursos culturals i 1 a recursos formatius

PROGRAMA SERVEI A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR (PSALL)
Contribueix al desenvolupament de l’autonomia de la persona en les activitats de la vida diària,
tant en el marc de la seva llar, com en el seu entorn comunitari. Potencia el procés de
rehabilitació i facilita la inserció de l’usuari a la comunitat.

Persones ateses

13
5

8

Vinculacions comunitàries
Rehabilitació: 3 a SRC / Centre de Dia; 4 a Club Social i 2 a servei prelaboral.
Laboral: 1 treballa a Centre Especial de Treball.
Comunitaris: 2 fan voluntariat.
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SUPORT CFP
Servei d'atenció domiciliària per a persones del Maresme que
conviuen amb una problemàtica de salut mental. Consisteix
en un paquet integrat de serveis que es presten, de forma
coordinada, per a garantir una atenció integral a les necessitats de cada persona. Atenem des
de casos de persones dependents fins a persones que requereixen d’acompanyaments.
Persones ateses

2
1

1

Àrea infància, adolescència i família
CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ EDUCATIVA (CRAE) MAS SANT JORDI
Servei d’acolliment residencial per a la guarda i educació dels infants i adolescents, on
resideixen temporalment amb la mesura administrativa d’acolliment simple en institució.
Ofereix un recurs alternatiu al medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per
cobrir les seves necessitats bàsiques.

Infants i adolescents atesos

25
13

12

Informació d’interès
Noves entrades

5

Baixes

6

9

PISOS ASSISTITS PER A JOVES (DGAIA)
Acullen nois/es tutelats i/o extutelats de diferents procedències i que no tenen recursos propis
per assolir una vida independent. Fan de pont per la transició a la vida adulta.

Pisos per a joves de 16 a 18 anys
Joves atesos per pis
Hàbit 5

4

Hàbit 5A

4

Activitats de formació realitzades (amb nombre de joves)
Hàbit 5

Hàbit 5A

Quart curs d’ESO: 5

Curs de normalització lingüística: 2

Programes de Formació i Inserció: 3

Programa de Formació Inicial: 2

Cicles Formatius de Grau Mitjà: 4

Àrea Diürna del CFP: 3

Idiomes: 3

Primeres acollides: 4
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Pisos per a joves de 18 a 21 anys
Joves atesos

4

Activitats de formació i inserció laboral realitzades (amb nombre de joves)
Recerca formativa i d’inserció laboral: 2

Programa de Formació Inicial: 2

Formació ocupacional: 3

Formació laboral: 2

Escola d’Adults: 1

Pisos per a joves de 16 a 20 anys vinculats a Programes d’Inserció Laboral (PIL)
Joves atesos

4
2

2

Activitats de formació i inserció laboral realitzades (amb nombre de joves)
Grau Mitjà: 3

Programa de Formació i Inserció: 1

Centre de Normalització Lingüística: 4

Recerca d’inserció laboral: 4
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PARENTALITAT POSITIVA
Programa d’Intervenció Terapèutica per a Recuperar o Reparar les Funcions Parentals de
progenitors, membres de família extensa o famílies acollidores pre-adoptives dels nens i nenes
tutelats per la DGAIA.
Persones ateses

Famílies ateses

22

42
24

18

PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA
Programa de Fundació La Caixa dirigit a infants en situació de vulnerabilitat. El CFP forma part
de la xarxa d’entitats de Mataró, com a entitat prestadora dels serveis de Logopèdia, de
Psicoteràpia individual i familiar i de Reforç educatiu individualitzat.
Persones ateses

57
38

19

Persones ateses per servei
Logopèdia

27

Psicoteràpia

19

Reforç educatiu

11

12

Àrea sociolaboral
ÀREA DIÜRNA
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.
Joves atesos

22

SERVEI PRELABORAL
Servei adreçat a persones vinculades a la xarxa de Salut Mental que plantegen una demanda
laboral. Pretén afavorir l’adquisició d’habilitats professionals i l’autonomia personal per ajudarles a aconseguir la seva inclusió sociolaboral.
Persones ateses

36
17

19

13

SERVEI DE FORMACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL
Serveis i programes que tenen per objectiu donar eines, oferir formació i així com fer
d’intermediaris per aconseguir la inserció laboral de les persones que atenen. Es dirigeixen a
diversos col·lectius tals com persones amb una problemàtica de salut mental, discapacitat i/o
en risc d’exclusió.

Persones ateses

135
58

77

Informació d’interès
Insercions laborals

61

Convenis de pràctiques

22

Participants per programa
Agència de col·locació: 34

Programa SIOAS: 27

Formació Auxiliar en Serveis de Neteja: 11

Programa MAIS: 38

Tria Itinerari: 25

Empreses ateses al programa de prospecció a mida Xarxa Empreses: 25
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SERVEIS A LES EMPRESES
Departament comercial
Oferim varietat de serveis adreçats a l’administració, a empreses i a particulars Socialment
Responsables. Tots ells, amb una vessant social:
•

Optimitzem les capacitats personals

•

Fomentem el desenvolupament de professionals

•

Afavorim la inclusió laboral

Manteniment d’espais naturals i solars
Tasques forestals tals com la tala i poda d’arbres i
l’acondicionament de camins i/o corriols.
Persones treballadores durant el 2021

4

Repartiment i distribució de publicitat
Distribució de tot tipus de publicitat a la comarca del Maresme.
Persones treballadores durant el 2021

4

15

Càrrega i descàrrega
Destinat a tot tipus d’espectacles i esdeveniments.
Persones treballadores enguany

28
4

24

Jardineria i viver
El servei de jardineria té per objectiu realitzar
el manteniment de finques. Al viver de
l’entitat hi produïm grama americana i
diverses varietats de planta aromàtica.
Persones treballadores durant el 2021
1

Atenció i acollida al públic i venda d’entrades
Donem servei a representacions i activitats
programades en l’àmbit d’espais escènics.
Persones treballadores enguany

15
5

10

16

La Klosca CET
Centre Especial de Treball de producció d’ous ecològics. Fomenta la inserció sociolaboral de
persones amb una problemàtica de salut mental.

Persones treballadores enguany

Clients segmentats per sector

8
3

5
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TRANSPARÈNCIA ORGANITZATIVA
El respecte i la prevenció de la igualtat de les persones que formen part del CFP i de les
que hi estan vinculades són valors que promovem com a entitat. Per a garantir-los,
comptem amb:
Pla d’Igualtat d’Oportunitats. Té per objectiu aconseguir un entorn de treball
productiu, segur i respectuós per a totes les persones. Garanteix la igualtat
d’oportunitats entre persones en l’àmbit laboral.

Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament laboral, l’assetjament
sexual i per raó de gènere. Totes les persones del CFP tenen dret a que es respecti la
seva dignitat i, alhora, l’obligació de tractar a les persones amb les quals es relacionen
per motius laborals (usuaris/àries, companys/es, col·laborador/es externs...) amb
respecte. Així doncs, declarem que l’assetjament laboral, el sexual i per raó de gènere
no seran permesos ni tolerats sota cap circumstància i, per tant, es sancionaran amb
contundència.

SENSIBILITZACIÓ SOCIAL I LLUITA CONTRA L’ESTIGMA
Una de les fites de la nostra entitat és donar a conèixer la realitat de les persones que atenem
i aportar el nostre granet de sorra perquè millori la sensibilització social. Així, lluitem contra
l’estigma vers els col·lectius que acompanyem.
Per aconseguir-ho creem iniciatives comunitàries, on es mostren les capacitats de les persones
que atenem, i participem a les d’altres entitats. Així mateix, també realitzem activitats i
compartim coneixements realitzant xerrades i/o ponències sempre que en tenim oportunitat.
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Durant el 2021, hi hem contribuït així:
Esdeveniments comunitaris propis:
•

Creació del concurs VOLART: emmarcat en el Dia Mundial de la Salut Mental i destinat
a persones ateses a recursos de la xarxa de salut mental de Catalunya. Es basa en una
postal que creen les participants a fi d’enviar-la a un altre col·lectiu. Enguany el lema ha
estat ‘Un refugi’ i, l’entitat receptora, Can Soleret, Centre d’acollida de Mataró.

•

Segona edició dels Jocs Florals CFP: en motiu de Sant Jordi. Concurs de narrativa breu i
poesia destinat a persones ateses des de la xarxa de salut mental del Maresme.

Participació a Parelles Artístiques: projecte de creació d’una obra conjuntament entre una
persona atesa des de recursos de salut mental i una que no ho està. Osonament n’és la creadora.
Hi representem el Maresme gràcies als artistes del programa Alterarte.

Accions vinculades a La Marató de TV3, destinada enguany a la Salut Mental:
Hi han participat professionals i persones ateses al Servei de Rehabilitació Comunitària Burriac
amb dues accions:
•
•

Paradeta a la fira d’entitats a benefici de La Marató.
Xerrada sobre salut mental de Laura Gómez, Psicòloga Sanitària, a l’acte organitzat per
AE Amon-ra.

Compartició de coneixements professionals:
•
•

•

El Salvador Arévalo, Director Tècnic del CRAE i la Cristina David, Educadora expliquen la
tasca del recurs a estudiants d’Integració Social de l’Institut Puig i Cadafalch.
La Lucía Pose i la Blanca Gimeno, psicòlogues dels SRC, fan una ponència al V Congreso
Nacional de Psicología del Consejo General de Psicología de España explicant l’estudi
“Afrontant el confinament”.
La Cristina Almerich, la Sílvia Jambert i l’Andrés Borregales, professionals del SRC
Maresme, fan una sessió de sensibilització sobre la salut mental a l’Escola Sol-Ixent.
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COMUNICACIÓ
Donar a conèixer la realitat dels col·lectius que atenem a través de mitjans de comunicació,
canals de comunicació propis i d’altres entitats és vital per ajudar a la tasca de sensibilització
social i lluitar contra l’estigma. Així doncs, treballem aquesta vessant a través de totes les vies
possibles. A més, creem sinergies amb l’administració pública i diverses institucions, donem veu
a les persones que atenem explicant les seves vivències i compartim els nostres coneixements a
través d’articles professionals.

Us presentem les dades més destacades del 2021:
Impactes aconseguits:

Coneixements compartits:

Entitats i federacions: 69

Articles professionals: 4

Mitjans de comunicació: 21

Treballs acadèmics parlant del CFP: 3

Evolució seguidors a xarxes socials corporatives:
+34

+224

+383

Nou canal de comunicació:
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SUPORTS I ALIANCES

Comptem amb el suport de

Formem part de

21

