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PRESENTACIÓ 

Aquesta memòria és una síntesi dels aspectes més significatius de la gestió anual 
d’Integra durant l’any 2016. 

La millora continua de l’entitat és el nostre principal objectiu. És des d’aquesta 
perspectiva que les nostres prioritats s’orienten a tres grans àmbits: 

 

1. La qualitat dels serveis 
Per garantir una atenció de qualitat a les persones ateses i a les seves famílies i 
que doni resposte a les seves necessitats. 
 

2. La millora de les instal·lacions 
Per garantir que l’atenció especialitzada s’ofereix en l’entorn més adequat 
possible i amb totes les condicions materials necessàries. 
 

3. El finançament de l’entitat 
Per garantir el nivell assistencial i poder iniciar nous projectes i/o activitats. 

 

 

Tota l’activitat d’Integra és el resultat dels esforços, de la participació, de la complicitat 
i de la voluntat dels socis, dels col·laboradors, de les empreses, dels nostres 
professionals, de les nostres famílies, d’entitats i l’Administració que col·laboren amb la 
nostra missió i fan possible el nostre projecte, un projecte de tots, per a les persones 
amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental i les seves famílies de la comarca de la 
Garrotxa. 

 

 

 

 

 

 



	

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Manuel Faus Pujol – President 

Enric Espuña Masó – Vicepresident 

Mª Francesca Costa Bayona – Secretària 

Margarita Oró Bonet– Vicesecretària 

Pere Reixach Turón – Tresorer 

Carmina Capdevila Bassols - Vocal 

Lluís Colom Pages – Vocal 

Jordi Domènech Barbosa – Vocal 

Robert Garrigós Ruiz – Vocal   

 

QUI SOM 

Som una associació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública que treballa per 
oferir recursos i serveis a les persones que pateixen una discapacitat intel·lectual i/o un 
trastorn mental de la comarca de la Garrotxa. 

 

LA NOSTRA MISSIÓ 

Oferir serveis a la PERSONA i a la seva FAMÍLIA, posant l'accent en les seves 
CAPACITATS des d'una ATENCIÓ INTEGRAL al llarg de la seva vida, per 
augmentar la seva AUTONOMIA i cercar la seva FELICITAT, desenvolupant 
projectes que donin resposta a les NECESSITATS i sensibilitzant a la SOCIETAT. 

 

LA NOSTRA VISIÓ 

INTEGRA vol ser una entitat de referència en l'atenció a les persones per afavorir la 
igualtat d'oportunitats i l'estat del benestar, l'acceptació i comprensió de la diversitat. 

	

ELS NOSTRES VALORS 

El RESPECTE a les persones, la RESPONSABILITAT en les accions, el 
COMPROMÍS amb la igualtat d'oportunitats, l'HONESTEDAT en la conducta, la 
TRANSPARÈNCIA en la gestió, la PARTICIPACIÓ establint vincles amb la 
comunitat, la PROFESSIONALITAT de l'equip humà, la COMUNICACIÓ amb les 
famílies i l'entorn, l'ADAPTACIÓ als canvis i a les noves necessitats i la 
INICIATIVA de cercar noves eines i mètodes. 



	 	 	 INTEGRA	
Memòria	2016	

5	

	

 
 

 

 

ÀREA SOCIAL 

CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) 

És un servei públic concertat amb el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya. Està registrat al Registre d’entitats, serveis i establiments amb 
el número S00639. Desenvolupa la seva activitat des de l’any 1986 i està finançat 
íntegrament pel Departament de Benestar Social i Família. 

Té om a objectius la prevenció, la detecció i l’atenció, tant aviat com sigui possible, dels 
trastorns de desenvolupament que pateixen o poden patir els infants de 0 a 6 anys. 

Durant l’any 2016: 

• S’han atès un total de 296 infants. 
• La procedència geogràfica és del 63.5%  d’Olot, el 36.2% de la comarca i el 

0.3% d’altres comarques. 
• Els motius de baixa més habituals són: 44,5% la remissió simptomàtica i el 

69.5% dels casos no han necessitat derivació. 
• La permanència al servei és d’un 41% fins a 1 any, 34% de 1a 2 anys, 20% de 2 

a 3 anys, 4% de 3 a 4 anys i el 1% de 4 a 5 anys. 

 

C.E.E. Joan XXIII 

Aquest és un centre privat, concertat amb el Departament d’Ensenyament. Té 
autorització administrativa de centre docent i codi número 17004441. Va iniciar la seva 
activitat educativa el curs 1968/1969 i està finançat pel Departament d’Ensenyament, 
per la Diputació de Girona, per l’Ajuntament d’Olot i per Integra. 

Té com a objectius impartir el currículum educatiu basat en l’adquisició de les 
competències bàsiques i afavorir el desenvolupament harmònic dels infants i joves. 

Durant el curs 2015-2016: 

• S’han atès un total de 93 alumnes, dels quals 63 són del propi centre i 30 de 
centres ordinaris. 

• Dels 63 alumnes atesos a l’escola, 7 fan escolarització compartida amb altres 
centres de la comarca. 

 

 

 



	

S.T.O. Mn. Girgas 

És un servei privat concertat amb el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya. Està registrat al Registre d’entitats, serveis i establiments amb 
el número S01776. Desenvolupa la seva activitat des de l’any 1986 i està finançat pel 
Departament de Benestar Social i Família i Integra. 

Té com a objectiu aconseguir la potenciació i manteniment de les capacitats de les 
persones ateses per obtenir la seva màxima integració social. 

Durant l’any 2016: 

• S’han atès un total de 19 persones. 
• L’edat dels usuaris atesos va dels 18 als 50 anys. 

 

C.A.E. Les Fonts 

És un servei privat concertat amb el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya. Està registrat al Registre d’entitats, serveis i establiments amb 
el número S05456. Desenvolupa la seva activitat des de l’any 2003 i està finançat pel 
Departament de Benestar Social i Família i Integra. 

El seu objectiu és oferir atenció individual a les persones amb greus discapacitats, per 
aconseguir el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social. 

Durant l’any 2016: 

• S’han atès un total de 2 persones. 

 

Residència Vora-Riu 

És un servei públic propietat del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i gestionat per 
Integra. Està registrat al Registre d’entitats, serveis i establiments amb el número 
S05457. Desenvolupa la seva activitat des de l’any 2003 i està finançat pel Departament 
de Benestar Social i Família i les famílies. 

L’objectiu principal és facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les 
necessitats dels usuaris i potenciar el desenvolupament autònom de les aptituds bàsiques 
de la vida diària i instrumentals. 

Durant l’any 2016: 

• S’han atès un total de 19 persones. 
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Servei de Lleure  

És un servei privat. Desenvolupa la seva activitat des de l’any 2001 i està finançat per 
les famílies, diferents entitats a través de subvencions anuals, donacions i per Integra. 

Té l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual a través d’activitats de lleure, agrupades en els següents programes: 

1. Programa esportiu. 
2. Programa terapeútic. 
3. Programa cultural. 
4. Programa d’oci compartit. 
5. Programa de mediació. 
6. Programa de vacances i turisme. 

Durant l’any 2016: 

• S’han atès un total de 93 persones. 
• Les activitats realitzades han estat: futbito, moviment i expressió, televisió, 

teatre, hipoteràpia, casals d’estiu, grup de joves, sortida Port Aventura, viatge 
d’estiu per a joves a Menorca i acompanyaments individualitzats. 

 

Servei d’Atenció a les Famílies 

El seu objectiu és oferir una atenció transversal a les famílies, proporcionant tots aquells 
recursos necessaris per millorar la seva qualitat de vida. 

Durant el 2016 s’han ofert els següents serveis: 

• Respirs: estades temporals a Residència que han gaudit 8 famílies, amb un total 
de 74  dies de respir. 

• Grups de suport: es van realitzar 2 grups de pares on van assistir 14 famílies. Els 
temes d’aquests grups han estat: “Trastorns de conducta” amb pares del CDIAP 
i “Suport familiar” amb pares del CEE Joan XXIII”. 

• S’ha realitzat una sessió formativa sobre Trastorns de conducta dins el programa 
Escola de Famílies de Dincat. 

 

 

 



	

PROGRAMES ESPECÍFICS 

 

1. PROGRAMA DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ A LES LLARS D’INFANTS 

Aquest programa es va iniciar a l’any 1996 al CDIAP i està adreçat a totes les llars 
d’infants de la comarca de la Garrotxa. 

L’objectiu és la detecció precoç dels trastorns del desenvolupament. 

El programa es realitza a 13 llars d’infants existents a la comarca de la Garrotxa, que 
atenen a un total de 570 infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. 

Durant el 2016: 

• S’han realitzat 1443 actuacions. 
• S’han realitzat 117 visites a les llars. 
• S’han detectat 28 infants que han estat orientats a un tractament especialitzat. 

 

2. PROGRAMA D’ATENCIÓ PRE I POSTNATAL 

Es va iniciar l’any 2008 al CDIAP i està adreçat a les mares gestants i amb fills de 0 a 3 
anys que assisteixen a les sessions de preparació al part i postpart que organitzen les 
llevadores de la comarca. 

L’objectiu és assessorar, potenciar la vinculació mare-fill i adquirir informació sobre les 
etapes evolutives de l’infant. 

Durant el 2016: 

• S’han realitzat 5 sessions d’educació maternal. 
• S’han atès 29 mares i pares en les sessions d’educació maternal. 
• S’ha realitzat 5 xerrades informatives als Instituts dins el programa Cuidar- 

cuidant, en el que van participar 158 alumnes. 
• S’han atès 39 infants en el programa preventiu per evitar les plagiocefàlies i/o 

per millorar-ne els primers símptomes. 

 

3. CENTRE DE REFERÈNCIA DELS CENTRES EDUCATIUS DE LA 
GARROTXA 

Es va iniciar l’any 2010 al CEE Joan XXIII. El centre de referència és la plataforma que 
permet crear, dissenyar i desenvolupar programes específics de suport per donar 
resposta a les necessitats que sorgeixen a la zona. 

L’objectiu és oferir recursos, informar i assessorar als centres ordinaris per afavorir la 
inclusió dels alumnes amb discapacitat. 

Aquest any 2016 els programes específics duts a terme són: 
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a) PROGRAMA PONT, JO TAMBÉ PUC CRÉIXER 

Es realitza des del curs 2005/2006 al CEE Joan XXIII i està adreçat als alumnes d’edats 
compreses entre els 16 i els 21 anys. 

L’objectiu és proporcionar formació bàsica funcional, orientació i formació professional 
i habilitats que els permeti incorporar-se a la vida laboral i social de forma activa. 

Des de l’any 2005 s’han atès 72 alumnes. Dels 52 que han finalitzat la formació 23 han 
estat contractats per empreses ordinàries, 5 han continuat estudis reglats, 12 han estat 
derivats a l’empresa protegida i 12 han marxat de la comarca i/o busquen feina  per si 
sols. 

S’ha contactat amb 83 empreses, de les quals 74 estan disposades a col·laborar amb el 
projecte oferint pràctiques als alumnes que reuneixin el perfil adequat a les tasques 
disponibles, els nostres alumnes han realitzat pràctiques en 50 d’aquestes empreses. 

Durant el curs 2015-2016: 

• S’han atès 28 alumnes. 
 
b) SERVEI DE SUPORT A ALUMNES AMB TEA I/O TC INCLOSOS ALS 

CO 

Es realitza des del curs 2009/2010 al CEE Joan XXIII i està adreçat als alumnes 
integrats en centres ordinaris i que presenten un trastorn de l’espectre autista i/o trastorn 
de conducta. 

L’objectiu és oferir suport a aquests alumnes i als centres ordinaris on està escolaritzat  
per afavorir la seva inclusió i desenvolupament evolutiu. 

Durant el 2016:  

• S’han atès 30 alumnes, 24 amb TEA i 6 amb TC 
• S’ha realitzat el treball en 16 centres de primària i 1 centres de secundària de la 

comarca de la Garrotxa. 

 

 

 

 



	

c) ASSESSORAMENT 

S’ha fet assessorament a 3 serveis de la província de Girona, per millorar les 
competències dels professionals en la intervenció amb infants i adolescents. 

d) FORMACIÓ 

S’han impartit 3 cursos de formació, a diferents serveis de la província de girona, a la 
qual han participat un total de 42 professionals. 

e) XERRADES 

S’han fet 7 xerrades a diferents serveis de la província de Girona, a les que han 
participat un total de 130 persones. 

 
 

4. TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS (TAA) 

També és un projecte que comença durant l’any 2010 a l’Àrea d’Adults i està adreçat a 
tots aquells col·lectius que presenten dificultats, trastorns, discapacitats i/o altres 
malalties. 

L’objectiu és afavorir les millores en el funcionament físic, social, educatiu, emocional 
i/o cognitiu de les persones amb algun dèficit o trastorn. 

Durant l’any 2016: 

• Han participat un total de 9 usuaris de l’Àrea d’Adults. 
• S’han realitzat 8 sessions, de les quals 2 a escoles i 6 a escoles bressol. 
• S’han realitzat 6 sessions al geriàtric Montsacopa. 

 

 

ÀREA DE GESTIÓ  

L’àrea de gestió d’Integra està situada a les oficines de Les Fonts. Aquesta àrea treballa 
per unificar la gestió de tots els serveis, per tal que Integra sigui una entitat eficaç i 
eficient fonamentada en la millora continua. 

Es treballen els següents àmbits: 

• Qualitat segons la norma ISO  
• Prevenció de Riscos laborals 
• Responsabilitat Social Empresarial 
• Protecció de Dades personals 
• Organització de l’equip humà i la seva formació 
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GESTIÓ 2016 

S’han atès directament 536 persones i les seves famílies 

S’han fet activitats en les que han participat 1.208 persones que no estan ateses a 
l’entitat 

L’equip humà ha comptat amb 97 professionals, dels quals 61 tenen un contracte 
indefinit a l’entitat. 

Facturació: 2.412.061€ 

Despesa en inversió: 191.798,67 € 

 

 

El present informe, que consta dels comptes anuals  i de la memòria d’activitats 
de l’exercici 2016, està estes en folis de paper timbrat de l’Estat, números 
0M0543365, i els trenta-dos següents en ordre correlatiu, de forma que la 
signatura al darrer foli implica i empara la totalitat del document. Olot, vuit de 
març de dos mil disset. 

 

 

 

 

 

 

INTEGRA 

Les Fonts, Apartat de correus 107 - 17800 Olot 

Tel 972 262 390 – Fax 972 266 272 

administracio@integraolot.cat - www.integraolot.cat  


