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1. PRESENTACIÓ 

INTEGRA és una entitat privada d’economia social, sense ànim de lucre, i declarada d’utilitat pública, 
que desenvolupa la seva activitat a la comarca de la Garrotxa. 

Va néixer amb la finalitat de crear i gestionar centres i serveis  adreçats a les persones amb discapacitat 
intel·lectual i als infants amb trastorns en el seu desenvolupament o risc de patir-ne. 

La millora continua de l’entitat i la voluntat de donar resposta a les necessitats de les persones, són els 
nostres principals objectius.  

Aquest 2018 hem celebrat els 50 anys d’existència de la nostra entitat fent diversos actes al llarg de 
l’any. 
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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’en-

titats i l’Administració que col·laboren amb la nostra missió i fan possible el nostre projecte, un projecte 

de tots, per a les persones que tenen risc d’exclusió social i les seves famílies de la comarca de la Gar-

rotxa. 

Aquest any 2018 volem fer un agraïment especial a totes aquelles persones i entitats que ens han do-

nat suport i ens han acompanyat en la celebració d’aquests 50 anys. 

Celebració 50 aniversari Rotary Club Cercavila celebració 50 anys 

https://www.youtube.com/watch?v=1gURS_6MK6Q&t=2s


2. EQUIP 

L’equip d’INTEGRA aquest 2018 ha estat format per 82 professionals distribuïts en els diferents serveis 

que formen la nostra entitat. 
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PERSONES  
TREBALLADORES 

82  
PERSONES  

ATESES 

519 
SERVEIS  

7  

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   

Organigrama 

Gerència 
Núria Fité 

Administració 

Carme Font 

Infantil: CDIAP 

Ester PLa 

Juvenil: JOAN  XXIII 

J. Sunyol—N. Triola 

Àrea Adults 

Anna Torrecabota 

Lleure 

Sandra Aguilera 



PLANTILLA 

A desembre de 2018 la plantilla de l’entitat estava formada per 82 persones, la majoria dones. 
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VOLUNTARIS 

10  
ESTUDIANTS 

PRÀCTIQUES 

16 

El 2018 hem tingut 10 voluntaris que han participat en els serveis de: lleure (6),  escola (2), botiga (1) i 

residència (1). 

Els estudiants en pràctiques han vingut de: la UdG, UVIC, SERSA, UB, UOC, UNED, EA Olot, Escola Esplai. 

VOLUNTARIS I PRACTICANTS 

TOTAL HOMES 15   TOTAL DONES 67 

< 25 1   < 25 6 

25-34 6   25-34 17 

35-44 4   35-44 21 

45-54 2   45-54 18 

55-64 2   55-64 5 

El 73% de les persones treballadores tenen contracte indefinit. 

Aquest 2018 hi ha hagut 2 persones fent Treballs en Benefici de la Comunitat. 

SATISFACCIÓ LABORAL 

Segons els resultats de l’enquesta de treballadors anual, la nota mitjana global de valoració del lloc de 

treball és de 8,3/10. Per serveis: 

ÀREA ADULTS CDIAP LLEURE SERVEIS GRALS ESCOLA 

7,79 8,5 8,25 8,5 8,7 
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3. SERVEIS 

CDIAP 
Té com a objectius la prevenció, la detecció i l’atenció, tan aviat com sigui possible, dels trastorns de desenvo-
lupament que pateixen o poden patir els infants de 0 a 6 anys.  
Desenvolupa la seva activitat des de l’any 1986 i és finançat íntegrament pel Departament de Treball, Afers So-
cials i Famílies. Està registrat al Registre d’entitats, serveis i establiments amb el número S00639.  
Durant l’any 2018, un equip de 8 professionals han atès un total de 333 infants. 

Centre d’Educació Especial JOAN XXIII 
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. 
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 és finançat pel Depar-
tament d’Ensenyament, per la Diputació de Girona, per l’Ajuntament d’Olot i per Integra. 
Durant el curs 2017-18, un equip de 26 professionals van atendre un alumnat de 57 joves al centre i 33 alumnes  
de la resta de centres educatius de la comarca de la Garrotxa. 

IFE (Itinerari formatiu específic) 
L’IFE va començar la seva activitat el setembre de 2017.  Es tracta d’una formació postobligatòria en l’especiali-
tat d’Auxiliar en vendes i atenció al públic, per alumnes de 16 a 21 anys amb necessitats educatives especials 
associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Té una durada de 4 anys amb pràctiques d’empresa. 
El 2018 ha començat la segona promoció, que fan un total de 13 alumnes atesos per 4 professionals. 

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 és finançat pel Departament de Treball, Acció Social i Famílies 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 
2018 s’han atès un total de 20 persones. 

STO - Taller Ocupacional 
És un servei privat concertat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalu-
nya. Està registrat al Registre d’entitats, serveis i establiments amb el número S01776. Desenvolupa la seva acti-
vitat des de l’any 1986. 
Té com a objectiu afavorir i mantenir les capacitats de les persones ateses per obtenir la seva màxima integra-
ció social. Durant l’any 2018 s’han atès un total de 24 persones. 

CAE - Taller Ocupacional 
És un servei privat concertat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalu-
nya. Està registrat al Registre d’entitats, serveis i establiments amb el número S05456. Desenvolupa la seva acti-
vitat des de l’any 2003. 
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 2018 s’han atès un total de 3 persones. 

LLEURE 
És un servei privat. Desenvolupa la seva activitat des de l’any 2001 i és finançat per les famílies, diferents enti-
tats 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 diversos programes. Durant l’any 2018 s’han atès un total de 68 persones. 



BOTIGA - TALLER DE PAPER A MÀ 

La botiga és una extensió del Taller Ocupacional. Està ubicada al centre d’Olot (C. Bonaire, 8) i és un es-

pai de venda al públic dels productes fets al taller. El producte estrella és el paper artesanal, que elabo-

rem amb matèries seleccionades de cotó, lli, midó, papers i altres materials provinents del reciclatge. 

Els usuaris que treballen a la botiga estan organitzats en grups rotatius, i a nivell terapèutic té dues fun-

cions: aprendre l’hàbit de treballar i fer l’atenció al públic; i promoure l’autonomia de l’usuari. 

CENTRE DE REFERÈNCIA JOAN XXIII 

El centre de referència és un espai de l’escola d’educació especial Joan XXIII dedicat a donar suport a 

les escoles ordinàries, serveis, famílies i entorns comunitaris per ajudar a la inclusió de l’alumnat o per-

sones en edat escolar en espais ordinaris. 

Els serveis que ofereix són: 

 Assessorament: s’ha acompanyat i assessorat diverses escoles i entitats de la comarca de la 
Garrotxa aportant estratègies que ajudin a atendre la diversitat. 

 Formació: S’han programat 5 cursos de formació reconeguts pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya (amb una vintena de participants). I s’han impartit 2 formacions 
a demanda. A més, s’han fet xerrades a instituts. 

 Programes específics: estan orientats a promoure la inclusió d’alumnes amb algun trastorn 
TEA o TC a l’escola ordinària. 

 Biblioteca: aquest 2018 s’ha posat ordre a la biblioteca i s’han rebut formacions sobre el pro-
gramari Èpergam de gestió bibliotecària. 

 Banc de recursos: és l’espai on s’adapta i es crea material. Per aquest any s’han signat 8 ca-
nçons i dos poemes, i s’han elaborat jocs i suports sobre diverses temàtiques. 

 

Es pot veure alguna de les activitats i materials adaptats al bloc del centre: 

https://blocs.xtec.cat/integra/ 
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4. OBJECTIUS i ACCIONS DE MILLORA 

Els objectius de qualitat d’entitat pel 2018 han estat els següents: 

 Tenir implantat el Pla de Riscos Penals  

 Millorar la visibilitat externa de l’entitat 

 Oferir nous serveis a la comarca 

 

Les accions de millora anuals han estat: 

 Millorar la visibilitat interna de l’entitat entre la plantilla 

 Facilitar la planificació d’horaris i torns a l’àrea d’adults 

 Millorar el circuit de  petició-execució de la formació interna a l’entitat 

 Actualitzar el programa de comptabilitat 
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5. FORMACIÓ 

El 2018 s’ha fet formació en prevenció i recordatoris en manipulació d’aliments: 

 Primers auxilis (per adults i infants): 26 assistents de tots els serveis d’INTEGRA. 

 Manipulació d’aliments: 13 persones del servei de menjador i de l’àrea d’adults. 
 

Així mateix, s’han fet formacions individuals o col·lectives finançades per l’entitat, com a formació míni-

ma obligatòria. La mitjana de la valoració de la formació rebuda ha estat de 4,2 / 5. 

6. MESURES I PLANS 

PLA ESTRATÈGIC: aquest any s’ha seguit treballant en accions encaminades a seguir les línies estratègi-

ques (Model d’intervenció, visibilitat interna i externa). 

PLA IGUALTAT: el desembre del 2018 finalitzava la vigència del pla, pel qual s’ha demanat una pròrro-

ga de 6 mesos, a fi de poder avaluar les accions preses a l’enquesta de treballadors/es (mesures de con-

ciliació, difusió del comitè d’empresa, etc.). 

PLA DE RISCOS PENALS: finalment el 2018 s’ha implantat el pla i s’ha format a tota la plantilla respecte 

del nou Codi Ètic i les mesures penals que afecten els llocs de treball, i el canal de comunicació. 

Altres mesures que s’han pres: compra d’un CRM, adaptació al nou reglament de protecció de dades 

RGPD,  auditoria de control ISO 9001:2015 i auditoria financera. 
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7. PRESSUPOST 

2018 2.775.227 € 2017 2.750.988 € 

INGRESSOS  

Concerts/Subvencions serveis 2.426.815 € 87,30 % 

Col·laboradors/donacions 79.312 € 3,20 % 

Quotes famílies 165.125 € 5,80 % 

Altres ingresos 103.975 € 3,70 % 

DESPESES 

Sous professionals 2.176.702 € 74,44 % 

Funcionament activitats 540.951 € 19,49 % 

Amortitzacions/inversions 57.574 € 2,07 % 



8. CELEBRACIÓ 50 ANIVERSARI 

El 2018 ha estat un any farcit d’activitats per celebrar el 50è aniversari d’INTEGRA. Moltes entitats s’han 

solidaritzat amb nosaltres i han fet activitats per recaptar fons pels nostres projectes, i altres han fet 

aportacions.  

El mes de maig, el Club Rotary de la Garrotxa va fer un reconeixement a totes les persones treballado-

res d’INTEGRA i va entregar el Memorial Canadell, en un sopar. 
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Els Trucaires de Pequín i la Penya Fans van fer una aportació econòmica de la dissolució de les seves 

associacions. La UE Olot va fer un partit amb la recaptació de la  taquilla a benefici d’INTEGRA. Ferrer 

Xocolata i TV Olot van fer la primera edició del Torró Amic a benefici de l’escola Joan XXIII. I la Taula 

de l’Enginyeria de la Comarques Gironines també va fer una aportació econòmica. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ro1wRsVUNbI
https://integraolot.cat/2018/12/10/ja-es-pot-comprar-el-torro-amic/


Des de l’entitat es van organitzar diverses activitats al llarg de l’any. També s’han publicat articles sobre 

els serveis a La Comarca, i s’han fet rodes de premsa explicant les activitats. TV Olot ens ha entrevistat 

en diversos programes de la seva programació i hem elaborat alguns vídeos sobre l’Escola Joan XXIII, 

CDIAP, Lleure i Taller Ocupacional. 
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Febrer  Llançament de la nova pàgina web 

Març  Xerrada: “Més enllà dels límits. Tu m’aportes…” 

Abril  Celebració del 4t aniversari de la Botiga Taller de Paper A Mà 

 Exposició de produccions: “Ànima” al Museu  Comarcal de la Garrotxa 

 Xerrada: “Experiència en primera persona d’una dona amb Autisme” 

Maig  Subhasta de quadres de l’exposició “Ànima” 

 Muntatge floral a Girona Temps de Flors 

 Muntatge floral a Sant Joan les Flors 

 Passe de models de la bijuteria de la Botiga a Sant Joan les Fonts 

 Estrena del reportatge-documental: “Una escola oberta a la diversitat” 

Juliol  Gran festa dels 50 anys amb cercaviles, dinar i concerts 

Setembre  Partit a benefici d’INTEGRA de la UE Olot 

Octubre  Xerrada: “Interpretació del moviment del teu nadó” 

 Concert amb “The Bazaga’s” 

Desembre  Acte commemoratiu dels 50 anys amb el president de la Generalitat de Catalunya. 

 Grada d’animació d’INTEGRA: “Els valents de la UE Olot” 

 Pessebre de Sant Francesc (amb l’Associació d’Amics de St. Esteve i Santuari del 

Tura) 

https://integraolot.cat/
https://integraolot.cat/agenda/xerrada-dismael-garcia-coach-per-la-pau/
https://www.youtube.com/watch?v=DC0bZpVLcgE&index=7&list=PLvPOeCcqFURahgWmzHwX1OExflaGLj62_
https://integraolot.cat/agenda/xerrada-sobre-autisme-tea/
https://youtu.be/MDjHwYtfyFs
https://www.youtube.com/watch?v=g5yPZnxvZlk
https://www.youtube.com/watch?v=vaA9paSm5rk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Z4R3199Pre8&t=8s
https://youtu.be/I3uB665EI6w
https://integraolot.cat/2018/12/18/aixi-es-el-pessebre-de-sant-francesc/


Subhasta quadres “Ànima” Xerrada sobre autisme 

Presentació de la grada d’animació 

Alumnes de Joan XXIII a “La Finestra” de TV Olot Jornada festiva 7 juliol 
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Les Fonts, s/n 

Apt. Correus 107 

17800 Olot 

T: 972 26 23 90 

F: 972 26 62 72 

 

integra@integraolot.cat 

www.integraolot.cat 


