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MEMÒRIA D’INDICADORS

presentació

les persones al centre
El 2021 ha estat un altre any marcat per la pandèmia. Tot i que el marge d’acció ha estat una mica
més ampli, les restriccions han continuat presents amb grups bombolla, mesures específiques als
espais més residencials, aïllaments per positius... Uns condicionants que no ens han impedit avançar
i assolir objectius.
Un dels més importants ha estat l’inici de la implementació de la nova organització centrada en la
persona. Un treball que fa anys que vam iniciar i que hem anat madurant fins que hem vist la necessitat
de fer un canvi organitzatiu si realment volem posar la persona al centre de l’acció i proporcionar-li una
sola mirada.
Hem aconseguit trencar les barreres de la classificació per serveis i ara parlem de tres grans Unitats
d’acció: Comunitat i Vida Independent, Benestar i Feina, que compten amb el recolzament d’una Unitat
de Suport i una d’Estratègica. El nou model s’enfoca a les necessitats socials de les persones ateses i les
seves famílies i en promou l’empoderament. També incorpora la figura dels facilitadors/es i mentors/es
per assolir els projectes de vida i laborals i promou l’especialització i l’eficiència per donar una resposta
més personalitzada als interessos i desitjos de les persones.
Per tot això hem fet un pas endavant cap a una governança participativa i democràtica per poder
escoltar més a totes les veus i actors: persones ateses, professionals, famílies, entorn... També hem
continuat amb l’impuls de l’empoderament, l’autogestió i la transversalitat dels equips de treball amb
lideratges compartits en codireccions i coordinacions.
Moltes gràcies per ajudar-nos a avançar en aquest model, de mirada comunitària i participativa, que
obre camí perquè s’hi sumin entitats i administració amb l’objectiu de vetllar per al compliment dels
drets de totes les persones.

CASILDA GÓMEZ DE LA PEÑA
Presidenta del patronat

HERMíNIA ORDEIG BOLADERAS

Directora gerent

sobre
nosaltres

missió

visió
Continuar essent una organització social de
referència en la inclusió i en l’atenció de les
persones, que actua de manera innovadora,
autònoma, sostenible i responsable.

Som una entitat socialment compromesa que treballa per oferir suports perquè les persones amb
discapacitat o en situacions de vulnerabilitat al Ripollès gaudeixin de les mateixes oportunitats per
desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva.

valors
Llibertat. Igualtat i equitat. Respecte.
Justícia Social. Compromís.
Confiança i qualitat.

PATRONAT
Casilda Gómez De la Peña. Presidenta
Josep Maria Farrés Penela. Vicepresident
Manel Pulido Chamorro. Secretari
Ramon Roca Gasch. Tresorer
Elena Maria España Aparisi. Vocal
Susanna Morera Casas. Vocal
Xavier Sala Pujol. Vocal
Montse Gallego Pérez. Vocal. Representant ACPAD

La nostra missió s’alinea amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible 2030:

la persona al centre

UNITAT
DE BENESTAR
>

Equip de Benestar Emocional
> Equip de Benestar Físic
i Gran Dependència
> Equip de Benestar
Socioeconòmic

UNITAT
DE FEINA
Equip de Serveis Industrials
Equip de Serveis al Territori
> Equip de Turisme i Packton

>

>

Persones ateses
i les seves famílies

UNITAT DE COMUNITAT
I VIDA INDEPENDENT
>

Equip de Comunitat i Vida Independent
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indicadors d’inserció laboral i de gestió de persones

13
89

suport al treball a
l’empresa ordinària
insercions laborals

+23

46 persones amb discapacitat
i en risc d’exclusió

31 Al CETMAP
9 A l’empresa ordinària
14 A l’empresa InserMAP
36 Professionals suport FMAP

beneficis socials

11

propostes

20

servei
prelaboral

formació

69

programa Incorpora
fundació la caixa

28 convenis

15

participants
programa sioas

36 formacions

39

empreses
visitades

15

persones
voluntàries

16

estudiants
en pràctiques

265

persones beneficiades

empreses, universitats,
centres educatius i entitats

1 màster
202 participants
18.000 € inversió
Universitat
10 cursos
Corporativa / Aula
Virtual amb 199
participants

insermap
InserMAP Ripollès és l’empresa d’inserció de la
Fundació MAP. Es va constituir el 2017 per poder

professionals

integrar sociolaboralment les persones en situació
de risc d’exclusió social de la comarca del Ripollès.

23
44

A finals de 2018 es van contractar les 4 primeres

2

persones treballadores, que compten amb el
suport de tècnics d’acompanyament a la producció
i a la inserció.

25
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52%

+14

PROFESSIONALS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
professionals de suport

100% del ripollès

38
44
ANYS

edat mitjana

ALTRES PROGRAMES PER A COL·LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL:
Gestió del programa
CaixaProinfància a Ripoll i a
Sant Joan de les Abadesses:

85

INFANTS
ATESOS DE 52 FAMÍLIES

Programa
joves extutelats

3

PERSONES INCORPORADES
AL MÓN LABORAL

SUPORT A
LA REGULARITZACIÓ

2

PERSONES
ATESES

PROGRAMA FORMATIU DE NETEJA
EN COL·LABORACIÓ AMB CÀRITAS

14

PARTICIPANTS

indicadors de sostenibilitat
INDICADORS ECONÒMICS

INGRESSOS

12,32 M€

47%
44%

vendes de producció i serveis

6%
1,5%
1%
0,5%

ingressos famílies

despeses

Finançament públic
serveis a persones

11,83M€
62%

personal

30%

aprovisionaments

5%
3%

subvencions, donacions, llegats
altres ingressos

amortització
altres despeses d’explotació

subvencions privades
serveis a les persones

procedència dels ingressos
53%

Ingressos de vendes de
productes i serveis privats

47%

Ingressos serveis públics
d’atenció a les persones

894.114 €
inversions 2021
d’instal·lacions i equipaments
68% Adequació
d’atenció a les persones
30%

Compra de maquinària CETMAP i vehicles

2%

Inversió instal·lacions i equipaments CETMAP

indicadors de sostenibilitat
INDICADORS de compres, clients i proveïdors

volum de compres 2021

4,52M€

volum de compres
i contractació al ripollès

1,47 M€ 33%

+0,58M€

+0,33 M€

718
+116
1.155

Empreses
proveïdores

+4%

empreses proveïdores
del ripollès

154

clients

INDICADORS mediambientals
Augment del consum energètic a causa
del creixement de l’activitat productiva del CETMAP
i de l’obertura dels nous espais de Ca la Irene i InLAB.

Mesures a destacar
Compra 2 bicicletes elèctriques per
trajectes interns

2021
2020

AIGUA

ELECTRICITAT

GAS

GASOIL

14.489 m3

531.518 kWh

1.337.861 kWh

55.174 l

11.946 m3

471.405 kWh

1.312.627 kWh

53.319 l

Compra 2 cotxes elèctrics per
desplaçaments de professionals

14 kg d’estalvi en el plàstic dels tapers,
substituïts per envasos de cartró

INDICADORS DE BENESTAR,
COMUNITAT I VIDA INDEPENDENT

suport residencial
gran dependència

suport a la vida
independent

activitats i tallers
terapèutics

activitats
a la comunitat

43

105

95

166

69 participants als Grups d’Amics, el Grup
d’Autogestors i la Comissió de Festes

26 participants al Club Social MAP
50 participants a les activitats d’expressió artística
32 participants en casals d’estiu municipals: lleure
inclusiu

64 participants al programa d’estades i vacances
30 participants a les activitats esportives

Estrena de l’obra Pollock i Cia al Comtal de Ripoll

iNDICADORS DE participació
Foment de la governança democràtica
Procés participatiu per a la preparació
del nou model organitzatiu:

Presentacions participatives
del nou model organitzatiu:

83

sessions de treball

8

93

professionals de
suport participants

131

Persones ateses
participants

113

professionals
participants

44

famílies
participants

sessions

INDICADORS DE qualitat
enquestes de satisfacció
puntuació sobre 10

persones
enquestades

304

7,9
8,08
8,78
9,3
8,5

Professionals de suport
Professionals del CET-INSERMAP
Famílies i persones ateses
Famílies Serveis Infància
Persones ateses a Suport a la Llar

INDICADORS DE COMUNICACIÓ
I SENSIBILITZACIÓ
Creixement xarxes socials corporatives

1.986

1.574

2.194

NOVETAT: instagram @bugaderiamap

16 xarxes socials gestionades
14.328 persones seguidores
10 pàgines web gestionades
12.695 persones usuàries
41.602 pàgines vistes

126 impactes als mitjans
de comunicació

400 receptors butlletí
intern InfoMAP

1.000 calendaris solidaris
“Trenquem estigmes
de la Salut Mental”

1.498,06€ recaptats amb les activitats coorganitzades amb la Taula

Trenquem estigmes
de la salut mental

per la Salut Mental del Ripollès per recollir fons per La Marató de TV3.

campanya lots socials créixer

13

1.676

6.705

entitats socials
de Catalunya participants

lots realitzats des de
la Fundació MAP

formatges venuts al grup
Créixer i altres entitats socials

pla d’actuació 2021
Durant el 2021 hem continuat treballant els objectius
del Marc Estratègic 2018-2022, que consta de quatre grans línies d’actuació:

L1

L’organització al servei
de les persones

L3

Emprenedoria social generadora
d’ocupació i oportunitats en el territori

L2

Presència social i complicitat
amb el territori

L4

Una organització
socialment compromesa

objectius destacats treballats
Implementació del nou model
organitzatiu centrat en la persona.
Tancament del projecte estatal
“Trabajando por el buen trato”
i implantació del nou protocol
assetjament i maltractament.

d’abús,

Desplegament de l’Aula Virtual per a la
formació on-line.
Dinamització dels plans de suport i del grup
de facilitadors/es.
Acostament de l’activitat a l’entorn natural
de la persona amb un nou grup diürn a
Camprodon.

Posada en funcionament de
l’Espai INLAB amb un grup de
transició del treball a l’ocupació/
oci, aules formatives i l’espai
creatiu Atrezzo.
Resposta al repte de l’envelliment de les
persones ateses amb una atenció específica.
Desplegament d’accions de la Comissió MAP
Sostenible.
Obertura de la zona d’hidroteràpia i
fisioteràpia, la cuina de col·lectivitat i els
habitatges per a una vida independent de Ca
la Irene, a Ripoll.

reptes 2022

Desplegament del nou model
d’atenció centrat
en les persones

Obertura hotel i restaurant a
Sant Joan de les Abadesses per a
la creació d’ocupació en el sector
turístic i de la restauració

Desplegament de la Xarxa d’Habitatges Socials per a una vida
independent a la comunitat per
a persones amb discapacitat i/o
en risc d’exclusió social

3a edició del festival inclusiu
Inspira

Obertura d’una botiga “Moda
Re-” de moda sostenible a Ripoll
( InserMAP )

Organització 4.0:
desplegament d’eines per
digitalitzar processos de
gestió i d’atenció
a les persones

Hi som
gràcies
a vosaltres!
Gràcies a totes les institucions, entitats, empreses i persones que
ens doneu suport i amb qui col·laborem i treballem en xarxa per
millorar la vida de les persones i dinamitzar el territori.

