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Aquest any 2019 no ha estat gens fàcil per a la Fundació Mas Albornà. Com no podia 
ser d’altra forma, s’han assolit fites importants, però també hem hagut d’encarar   
reptes difícils que encara perduren i que esperem resoldre al 2020, per bé que les 
perspectives no són pas bones.
Deixeu-me començar per les fites assolides. En primer lloc, l’activitat d’elaboració 
d’embotits Mallart Artesans Xarcuters s’ha consolidat. S’han enllestit les instal·
lacions del nou obrador, ara ja en ple rendiment. S’han obert també dues noves 
botigues, la de La Granada i la de Sant Quintí de Mediona, que s’afegeixen a la de La 
Llacuna. I, al mateix temps, s’ha ampliat la distribució de productes a nous comerços. 
Cal esperar, doncs, molt bons rendiments per aquesta nova àrea de la fundació.
Altrament, les millores a la llar-residència al mas de Les Cabanyes· que ja co·
mençaven l’any passat amb la instal·lació d’ascensors- s’han finalitzat assolint així la 
fita que ens vam marcar: la millora de l’accessibilitat de les persones que hi viuen.
Així mateix, aquest any 2019, hem celebrat el 50è aniversari de la fundació amb 
un seguit d’actes tant interns (dinar conjunt amb fotografia de família inclosa), con 
externs. Dintre d’aquest darrers, cal destacar el Maridatge Social que es va fer 
amb notable èxit de públic i que, alhora, va servir com a presentació dels embotits 
de Mallart-Mas Albornà. També l’acte institucional d’agraïment al municipi de Les 
Cabanyes, que vull destacar especialment: aquest municipi ens ha acollit durant 
cinquanta anys en el decurs dels quals els nostres usuaris han esdevingut una part de 
la població, perfectament integrats en ella. Vam voler manifestar el nostre agraïment 
a aquesta població penedesenca i els seus habitants en un acte amb el seu alcalde i, 
també, deixar-ne constància permanent amb una placa commemorativa a la façana 
del mas.
Paral·lelament a això, un dels fets que més ens ha afectat enguany i ens amoïna en 
un futur són el pagament de les subvencions. Uns pagaments endarrerits i congelats 
que fan difícil la sostenibilitat d’organitzacions com la nostra. Cal recordar que aquest 
any 2019 ha estat especialment problemàtic ja que, en incrementar·se el salari mínim 
interprofessional sense un correlatiu increment de les subvencions, la viabilitat de 
Mas Albornà (i de la resta del sector dels Centres Especials de Treball) ha quedat 
seriosament compromesa.
Hem fet tota mena d’actuacions per revertir aquesta situació: des de participar en 
manifestacions de protesta junt amb la resta del sector o de manera individual 
al territori, contactar amb les administracions implicades fent·los palesa la situació i 
reclamar amb insistència la millora de les seves aportacions. Tot això acompanyat de 
mesures internes de contenció de la despesa.
Malauradament, ara com ara, els resultats obtinguts han estat ben minsos. S’han 
aconseguit algunes de les reclamacions però encara queden temes oberts per aclarir, 
vinculats, sobretot, a l’aprovació d’uns nous pressupostos els quals han quedat atu·
rats a causa  de la inesperada situació generada per la pandèmia arran del coronavirus. 
En definitiva, no puc acabar aquest escrit sense manifestar la intensa preocupació del 
patronat i de mi mateix pel que de ben segur serà un any 2020 molt i molt complicat. 
Només puc prometre que tots els que tenim alguna responsabilitat en la fundació 
farem tot el que sigui possible per continuar tirant endavant, com sempre hem fet.

MArtí SoLé
President del patronat

1. PRESENTACIÓ
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PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
Martí Solé  |  President 
Paco Espín  |  Vicepresident
Lluís Huguet  |  Secretari
Agustí Vallverdú  |  Aj. Les Cabanyes
Andreu Batlle  |  Federació Empresarial del Gran Penedès
Carles Franquelo  |  Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor (Martorell)
Celestí López  |  Fundació l’Espiga
Francesc Rica  |  UGT
Imma Ferret  |  Aj. Sta Margarida i els Monjos
Patricia Duran  |  Fundació Família Torres
Josep Lluís Bonet  |  Fundació Freixenet
Josep M. Ribas  |  Aj. Sant Sadurní d’Anoia
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Xavier Lluch  |  Consell Comarcal Alt Penedès
Albert Calzada
Xavier Campanyà
Xavier Colomer
Ignàsia Farran 
Josep Mir
Jordi Painous

EQUIP DIRECTIU
Xavier Cartanyà  |  Gerència
Joan Clotet  |  Direcció executiva
Xavier Font  |  Direcció de producció
Josep Martí  |  Direcció neteja viària
Eugenia González  |  Direcció de RRHH i Serveis Centrals
Olga Pons  |  Direcció d’Atenció a la Persona 
Cristina Barbacil  |  Direcció de Comunicació i Projectes

PATRONAT DE
LA FUNDACIÓ
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  ObjECTIUS

  MISSIÓ

La Fundació Mas Albornà és una organització sense ànim de lucre, arrelada al Penedès, que potencia les capacitats 
de les persones amb discapacitat, trastorn mental i altres grups de risc d’exclusió, creant oportunitats d’inserció co-
munitària i laboral. Per assolir-ho oferim una variada oferta de serveis a les empreses i ajuntaments a l’hora que creem 
suports personalitzats.

  VISIÓ

1. Ser una organització referent en matèria de qualitat i d’innovació en la prestació de serveis a les persones.
2. Ser una organització disposada a l’hora de donar resposta a les necessitats socials, laborals i assistencials a les persones.
3. Compromís de donar suport a les persones en totes les etapes de la seva vida, ja que és la persona l’eix de tota l’organització.
4. Ser independents al govern en la presa de decisions.
5. Mantenir la solvència econòmica, que ens permeti reinvertir en la millora contínua de l’organització.
6. Treballar en i per al territori, generant vincles que potenciïn la responsabilitat social i el desenvolupament sostenible.
7. Aconseguir credibilitat, confiança i coneixement de l’organització i els seus valors, missió i visió, tant a nivell intern com extern.
8. Fomentar la participació de tota la base social de Mas Albornà: patrons, treballadors, famílies, usuaris, voluntaris, col·laboradors ...

  VALORS

2. LA FUNDACIÓ 

La potenciació del desenvolupament global, especialment quant als aspectes intel·lectual, físic i emocional. 
La integració i participació plena en la societat, facilitant els mitjans materials per aconseguir-ho, donant a 
conèixer les seves capacitats, possibilitats i necessitats i defensant els seus drets.
La integració en el món laboral, ja sigui mitjançant les activitats empresarials que desenvolupa directament 
la Fundació o facilitant la inserció a l’empresa ordinària.
La cura dels hàbits de conducta en relació a la haigiene i la salut.
La col·laboració amb els familiars més propers o amb les entitats que tinguin la seva tutela o curatela.

Mas Albornà és una Fundació que amb 50 anys d’experiència treballa per apor·
tar i generar oportunitats a les persones amb discapacitat, trastorn mental i risc 
d’exclusió de la comarca de l’Alt Penedès. Som una entitat sense ànim de lucre, 
vinculada i arrelada al nostre territori.
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ORGANIGRAMA 
FUNCIONAMENT (ÀREES) I PERSONES VINCULADES 

La Fundació divideix la seva activitat en dos grans eixos d’actuació amb diferents 
serveis per a donar solucions a cada persona: àrea assistencial (Centre Ocupaci·
onal i el servei de llar-residència) i l’àrea empresarial (Centre Especial de Treball).
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MAS ALbORNÀ, UNA ORgANITzACIÓ
ARRELADA A L’ALT PENEDèS   

INstAl·lAcIONs de l’ÀReA AssIsteNcIAl

1. Residència “El Mas” a Les Cabanyes
2. Tres pisos tutelats a Vilafranca
3. Centre ocupacional

INstAl·lAcIONs de l’ÀReA eMpResARIAls

4. Seu central (Virben)
5. Serveis industrials
6. La bugaderia
7. Magatzem de Neteja viària
8. Quiosc de l’Hospital
9. Mallart Xarcuters, botigues
10. Mallart Xarcuters,
      obrador i botiga (La Llacuna)

MuNIcIpIs de lA cOMARcA
ON tRebAlleM

NOves ÀRees
d’ActIvItAt eMpResARIAl

1

3 i 4

2 7

6

5

Mas Albornà és present a 24 dels 27 ajuntaments de l’Alt Penedès.

8

10

9

9
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3. LES PERSONES 

  3.1 CENTRE OCUPACIONAL

Situat a Vilafranca del Penedès. És un servei social que ofereix atenció re- 
habilitadora integral individualitzada a les persones amb discapacitat que 
tenen rendiments laborals limitats. Actua com a centre de dia i la seva 
finalitat és la consecució dels nivells màxims d’integració social possible.

Aspectes rellevants el 2019:

Canvi en l’equip tècnic
Es produeix un relleu en l’organització tècnica del centre ocupacional, amb la 
incorporació d’una nova directora tècnica amb la qual es pretén aportar al centre 
un nou enfocament tant en el plantejament d’activitats com en la incorporació de 
nous projectes i iniciatives.

Atenció centrada en la persona
Evolució del projecte “Cercles” iniciat fa dos anys relacionat amb l’empoderament 
de les persones i la seva presa de decisions. Continuem enfocant la nostra ac·
tivitat en la persona, coneixent noves maneres de treballar que ens ajudin a ser 
fidels als nostres valors. 

Manteniment de les activitats enfocades a la millora de la qualitat de vida
Treball d’objectius personals mitjançant l’escolta, l’autodeterminació, les aspiraci·
ons personals i les necessitats de les persones.

Problemàtica per la manca d’espais
L’augment i envelliment dels usuaris al centre ocupacional provoca la necessitat 
de disposar de millores a l’espai actual on realitzar les activitats. Un espai del qual 
no es disposa però que fruit de les demandes internes es comença a treballar per 
a buscar solucions.
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Continua l’aposta per a participar amb la comunitat amb col·laboracions amb 
l’ajuntament de Vilafranca realitzant l’obsequi de la Festa Major o l’elaboració del 
trofeu dels 3 tombs de Les Cabanyes. A més a més, es continuen potenciant les 
activitats col·laboratives amb altres centres ocupacionals  (Ventall, Fundació ginac), 
s’han consolidat projectes de compartir experiències amb escolars de tota la comarca 
(IES Foix, CEIP Mas i Parera, Intermunicipal del Penedès i escoles de Vilafranca) amb 
projectes propis com «Tots podem aprendre coses noves». També continuen les 
col·laboracions amb el Club Patí Vilafranca i el seu campus d’estiu i la Llar d’Infants 
La Cabanyeta. Es realitzen activitats per a les persones en procés d’envelliment i 
s’inicia la col•laboració amb l’Escola Montagut en el marc dels projectes de servei 
comunitari que han de realitza els estudiants d’ESO amb el projecte “Aprenem”.

3.2 LLAR I SERVEI D’ACOMPANyA-
MENT A LA VIDA INDEPENDENT

La Llar-residència té com a objectiu donar atenció residencial a per-
sones majors de 18 anys amb discapacitat intel•lectual o trastorn 
mental a l’Alt Penedès.

eNFORtIMeNt
de les sINeRGIes

AMb lA
cOMuNItAt

El 2019 s’han finalitzat les obres d’instal·lació dels dos nous ascensors a la llar-
residència de Les Cabanyes iniciades al 2018 gràcies al suport rebut de la generalitat 
de Catalunya (fons del 0,7% del pagament de l’IRPF en la declaració de la renda). 
Amb això s’ha fet una clara aposta per a millorar l’accessibilitat, la convivència i el 
confort. Amb la instal·lació de dos ascensors en dues localitzacions diferenciades, 
es dóna cobertura a les necessitats de mobilitat dintre d’aquest espai residencial, 
especialment a les persones que es troben en procés d’envelliment o tenen 
dificultats per a moure’s. 

l’AccessIbIlItAt
Al MAs 
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S’adreça a persones amb discapacitat física, psíquica i/o problemàtica social derivada 
de malaltia mental que vulguin viure soles i que necessitin suport personal per al 
desenvolupament d’una vida autònoma tant a la seva llar com a la comunitat. Enguany 12 
persones hi han participat i han comptat amb el suport d’un monitor per a l’assoliment dels 
objectius del seu pla individual a partir d’activitats com suport en l’aprenentatge de tasques de 
la llar, acompanyaments per a gestions mèdiques i econòmiques, activitats de manteniment 
de la higiene personal o suport per a la realització d’activitats de lleure.

seRveI
d’AcOMpANYA-
MeNt A lA vIdA
INdepeNdeNt

Eixos de l’activitat del 2019

Aposta per la continuïtat del pis mixt  
Des del 2018 es va apostar per la posada en marxa d’un projecte de conversió d’un 
dels nostres pisos tutelats a mixt, concretament al carrer Barba i Roca. L’experi·
ència està sent positiva i s’opta pel manteniment d’aquesta fórmula  amb places 
mixtes que ens obre la possibilitat de tenir més places per a dones.

Activitats d’acompanyament i quotidianes
Es continuen realitzant activitats quotidianes acompanyades per monitors per a 
la millora i treball de les habilitats de cura personal i la millora de qualitat de vida. 
Es promocionen noves iniciatives de millora de la convivència i descobriment amb 
sortides de cap de setmana i colònies en grup. 

Formació continuada als monitors
Es continuen organitzant cursos enfocats als monitors per a la millora de les eines i 
recursos destinats a les persones utilitzant el model d’atenció centrada en la perso·
na així com donant resposta a les necessitats formatives que els mateixos professi·
onals demanden.

Possible nou pis a Sant Sadurní
Durant el 2019 hem estat en converses i en contacte amb l’Ajuntament de Sant 
Sadurní per a la gestió d’un pis de 8 places com a llar·residència.



12

El Servei de Voluntariat de Mas Albornà (SVMA) gestiona projectes que de-
senvolupen persones voluntàries de la nostra fundació amb la finalitat d’apor-
tar a les nostres persones d’espais de lleure, formació o acompanyaments. 

Els objectius que s’han treballat aquest 2019 han estat:

· Millora dels protocols d’acollida i participació de les persones voluntàries a 
l’entitat

· Alinear les activitats de voluntariat als objectius generals de la fundació, especi·
alment en els referents a l’atenció i programació centrada en la persona.

Projectes de voluntariat actius durant el 2019:

1.- Atenció directa. Participació en les activitats organitzades i planificades per 
l’entitat donant suport als professionals que treballen en l’atenció directa a les 
persones. 
Perruqueria solidària, lectura en veu alta, suport al grup d’envelliment, taller de 
costura, taller de manteniment esportiu, suport als esdeveniments festius.

2.- Oci i lleure.  Els voluntaris participen en l’organització, planificació i/o desen·
volupament d’activitats relacionades amb el temps lliure de les persones.
Dimecres al cinema i organització de sortides i vacances.

  3.3 VOLUNTARIAT I PARTICIPACIÓ
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PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL 

La Fundació vetlla per ser membre actiu en les activitats que es generen 
a la comarca i participa activament en diferents iniciatives transversals.

Membres de la taula per  la salut mental i coordinacions amb el sector

Membres de la Taula de la Salut Mental del Penedès, coordinació amb Serveis 
Socials de Vilafranca i CSMA, Hospital Comarcal, CAP de Vilafranca i participació 
en la comissió municipal pel benestar de les persones amb discapacitat. 

Mas Albornà, organització voluntària i col·laboradora 

· Actius al Festival En Veu Alta, participació en el dia de la Salut Mental i l’exposició 
capacitats en el marc del dia de la discapacitat.

· Mas Albornà actua de voluntària a la Festa Major de Vilafranca (cursa de Sant 
Fèlix) i el Gran Recapte, Adéu Plàstics i la Festa del Voluntariat.

· Col·laborem a la Festa Major (elaboració de trons), en l’elaboració dels records 
de participació dels Tres Tombs de Les Cabanyes, jornades solidàries a favor de 
la Marató de TV3 (La Cursa del Cava i la Marató del Celler Torres).

3.- Atenció indirecta. Participació en tasques de gestió i administració de pro·
jectes, recursos i serveis de l’entitat sense contacte directe amb el col·lectiu.
Suport en les liquidacions dels diners dels residents al servei de llar residència,
suport d’arranjaments a la roba a la llar residència, suport a la comunicació 
(disseny i fotografia del calendari social)

4.- Acompanya’m. Projecte d’acompanyament a persones amb discapacitat en 
activitats de la seva vida quotidiana generant vincle amb la persona voluntària.

5.- Jo també puc. Adreçat a les persones amb discapacitat que volen prestar 
voluntariat ja sigui a la nostra organització o en d’altres.

6.- Voluntariat corporatiu. Col·laboracions amb empreses que promocionen 
les accions de voluntariat entre els seus treballadors per tal de contribuir en el 
desenvolupament social, cultural i ambiental al territori. 
Participació a la cursa País del Cava.
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3.4 ATENCIÓ INTERNA

Àrea formada per 7 professionals per gestionar aspectes transversals de 
l’organització com és l’administració, la comptabilitat, les xarxes i la in-
formàtica, els recursos humans (formació i la gestió laboral), el sistema 
de gestió, certificacions  ISO i OSHAS i la prevenció de riscos que rever-
teixen a tota l’organització.  

FORMACIÓ

Durant l’any 2019 han tingut lloc diferents formacions de tota mena, tant de caire 
tècnic com social com la formació a càrrecs intermedis “Claus per millorar el 
lideratge de persones i equips de treball” i sobre malalties infeccioses als profes·
sionals de la llar residència.

Conscients de la importància de la formació a les organitzacions, durant l’any 
s’ha fet un esforç per a fer·la arribar la formació al màxim nombre de treballadors 
possible a través de diferents mesures, com els recordatoris o la sensibilització 
constant per part de l’organització. El resultat ha estat l’increment notable de tre·
balladors que han realitzat formació (un 44% més que el 2018) així com l’augment 
significatiu del 91% de les hores de formació realitzades. 

Destaquen especialment les formacions en matèria d’eines de treball i aspectes 
d’atenció a la persona les quals representen el 50% del total d’hores realitzades.

En quant a la formació en prevenció de riscos, s’han realitzat 83 cursos amb un 
total de 265 hores invertides. 

En total, durant l’any 2019 s’han destinat 16.718€ euros a formació.
6 persones en pràctiques al 2019

· El Servei d’habitatge de Mas Albornà rep la visita dels alumnes del Certificat de 
Professionalitat d’Auxiliars Sociosanitàries. Un mòdul impulsat per l’Ajuntament de 
Sant Martí Sarroca que prepara monitors per treballar en centres com el nostre.

· Organització de diferents xerrades adreçades a famílies i treballadors sobre he·
rències i patrimonis, l’afectivitat o l’envelliment.

· Mas Albornà, entitat receptora de la Festa Major solidària de Vilafranca 
del penedès rep 6.000 euros de la mà dels administradors.
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A finals de l’any 2019 s’incorpora una nova tècnica a l’àrea de prevenció de riscos la 
qual assumeix les funcions i responsabilitats de vetllar pel compliment de la nor-
mativa en matèria de prevenció així com tenir els protocols actualitzats i realitzar 
tasques de sensibilització als treballadors i treballadores de la fundació.

cANvIs
A l’eQuIp

tÈcNIc

SERVEI DE PREVENCIÓ 

El servei està coordinat a tres bandes per la responsable de seguretat i salut; el 
tècnic de prevenció extern de Quirón Prevención S.L., amb qui es marquen els 
criteris, prioritats i millores; i amb el comitè de seguretat (òrgan col·legiat que 
vetlla per la seguretat de tots els treballadors, promou  millores de procediments 
i corregeix deficiències).

TRANSPARèNCIA I QUALITAT 

La Fundació compleix amb l’obligació de mostrar·se transparent amb l’existència 
en la seva pàgina web  d’un apartat amb la informació institucional i organitzativa 
d’una banda, i de l’altra, amb les dades econòmiques, pressupostàries i estadís·
tiques de cada any. 
D’altra banda, com cada any, s’ha realitzat una auditoria externa de comptes 
realitzada per Pleta Auditores i una altra de sistema de gestió, per vetllar per al 
correcte funcionament de l’organització. 

Disposem de la Certificació del Sistema de Gestió mitjançant les normes 
ISO 9001:2008  sistema de gestió, ISO 14001:2004 de medi ambient i l’OH-
SAS 18001:2011de gestió de seguretat i salut laboral.
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 COMPRES I PROVEïDORS 

Els nostres criteris a l’hora d’escollir els proveïdors continuen sent  la competitivi·
tat i la confiança que aporten els productes o serveis a contractar, ser un proveï·
dor del tercer sector i la proximitat del territori.

Aquest 2019 destaca l’augment d’un 21% de les compres respecte el 2018 i 
d’un 28% respecte l’any 2017 confirmant una tendència a l’alta en aquest sentit i 
reafirmant el compromís amb els proveïdors del territori i amb el 3r sector, repre·
sentant aquets dos segments el 52% del total de les compres.
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4. LA FEINA 
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La viabilitat econòmica de Mas Albornà (i de la resta de CEt’s de Catalunya) es veu 
amenaçada per l’augment d’un 22% del Salari Mínim Interprofessional, sense cap 
increment proporcional dels ajuts.
Mas Albornà inicia un període de protestes amb manifestacions a Barcelona,  actes 
a Vilafranca, accions de difusió al territori (mitjans de comunicació, pancartes…) i 
mesures de contenció de caràcter intern.
S’exigeixen millores en el finançament dels CETs i dels serveis d’atenció a les 
persones amb discapacitat amb especials dificultats.
Finalment, s’aconsegueixen part del finançament exigit a les reclamacions.

cRIsI peR
l’AuGMeNt

del sMI
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4.1 ATENCIÓ A LA PERSONA. ELS USAPS

Representen el 66% dels treballadors amb discapacitat
Trastorn mental 50%
Discapacitat intel·lectual 47%
Discapacitat física 2%
Discapacitat sensorial 1%

peRFIl dels
tRebAllAdORs
Que RebeN el
supORt usAp

La Unitat de Suport a la Persona (USAP) dóna suport als treballadors del 
Centre Especial de Treball per vetllar per l’èxit del seu procés d’inserció 
laboral, el seu desenvolupament global i col·laborar, d’aquesta manera, 
en la millora de la seva qualitat de vida.

Els objectius de l’equip de suport es centren en continuar desenvolupant el model 
d’atenció centrada en la persona per a la millora de la seva qualitat de vida cen·
trant·nos en l’àmbit laboral tenint en compte el seu entorn personal global. 

Treballem per a la millora de la inserció laboral tenint en compte l’anàlisi i el disseny 
dels llocs de treball adaptats a la persona, donant valor a la selecció de personal, 
els plans d’acollida i la formació en el lloc de treball.

L’equip tècnic de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional es trasllada a les oficines 
ubicades al Polígon Industrial Sant Pere Molanta amb la finalitat de guanyar proximitat i 
agilitat amb els operaris als quals presta atenció.

cANvI
d’ubIcAcIó
de l’eQuIp

d’usAp
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GESTIÓ DEIXALLERIES

Des de l’any 2000 presta un servei integral amb maquinària pròpia de 
manteniment en el desbrossat de parcs, jardins i zones enjardinades mu-
nicipals i d’empreses privades.

Concursos i renovacions
Renoven a Castellví de la Marca i al Pla del Penedès per als propers tres anys. A Castell·
ví ja fa anys que fem el manteniment i la poda de les zones verdes d’aquest municipi i ho 
continuarem fent durant els propers 24 mesos gràcies a la renovació del nou contracte.

4.2 SERVEIS MEDIAMBIENTALS
JARDINERIA, NETEJA, GESTIÓ DE DEIXALLERIES,

MANTENIMENT I PINTURA

JARDINERIA URBANA I PRIVADA



MEMÒRIA INSTITUCIONAL 2019

21

PINTURA I MANTENIMENT 

Manteniment (reparacions, mobiliari, pintura) d’instal·lacions i equipa-
ments i pintura i senyalització viària (pas de vianants, aparcaments, etc.) 

Consolidació i creixement del servei
L’àrea de manteniment experimenta un creixement tant en nomnre de clients i 
feines amb un augment del 50% així com en la pròpia plantilla de treballadors, 
que passa de 3 a 5, fruit d’aquest increment de necessitats. 
Continua la tendència a fer intervencions de pintura i manteniment industrial com 
la que s’ha fet en la rehabilitació d’espais de la fàbrica de Robert Bosch i a Sant 
Pere de Riudebitlles. A més, aquest 2019 destaca  l’acció de pintura realitzada a 
les instal·lacions de l’hospital comarcal de l’Alt Penedès a Vilafranca del Penedès. 
Continuem, a més, amb el servei de manteniment de les carpes del Consell Co·
marcal de l’Alt Penedès. 

Trajectòria de 10 anys en la gestió dels equipaments de deixalleries i el 
transport de les deixalles als gestors autoritzats: assessorament, mante-
niment de les instal·lacions i control dels residus.

Durant aquest any hem continuat treballant amb la pròrroga del concurs que 
havia de sortir el 2015 de la Mancomunitat Penedès-Garraf per a la gestió de les 
sis deixalleries.
I com cada any es manté el progressiu increment del nombre de quilos de residus 
i el 2019 hem augmentat un 18% el volum respecte l’any anterior, confirmant, 
així, la tendència a l’alça. Aquest increment progressiu de kilograms gestionats 
s’atribueix tant a la creixent conscienciació medioambiental de la societat (més 
reciclatge) juntament amb la millora de l’economia en termes generals (la sortida 
de la crisi propicia que es generin més residus a causa de canvis d’electrodomès·
tics antics, mobles, etc.)
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L’àrea neix l’any 2003.Disposa de maquinària pròpia i presta serveis de 
neteja viària municipal i també realitza intervencions per a empreses (ne-
teja mecànica, manual i amb aigua a pressió).

Durant aquest 2019 hem renovat el contracte de servei a Santa Margarida i els 
Monjos per als propers 4 anys i s’adquireix nova maquinària per a reforçar i millorar 
el servei: una escombradora Hako i un vehicle elèctric Goupil amb equip d’aigua a 
pressió incorporat.  És especialment significativa aquesta renovació perquè aquest 
va ser el primer municipi on vam iniciar el servei de neteja viària i que ens va fer 
confiança. Fa 15 anys que hi treballem.

Per primer cop a neteja viària comarcal adquiereix una escombradora de 5 m3. 
Té una capacitat superior a la resta d’ecombradores que tenim, augmentat així  
l’emmmagatzematge de la brossa durant la jornada laboral, disminuint d’aquesta 
manera els viatges de buidatge i augmentant la productivitat, gràcies també al  
superior ample d’escombrat i a una velocitat de desplaçament superior.

INcOpORAcIó
d’uNA NOvA

escOMbRAdORA
AMb Més

pRestAcIONs

NETEJA VIÀRIA I INDUSTRIAL
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4.3 SERVEIS A LA INDÚSTRIA:
ENCLAVAMENTS LABORALS, MANIPULATS,

LA BUGADERIA

Servei de bugaderia per a hostaleria, hospitals, residències, col·lectivitats 
i empreses. Ofereix serveis de transport, rènting, arranjaments i segui-
ment de les rentades amb xips (RFID).

L’any 2019 es caracteritza per l’estabilització i creixement de La Bugaderia. Des·
prés d’una reestructuració en quant a gestió, organització interna i cartera de 
clients, la productivitat de l’àrea ha crescut i ha guanyat capacitat de treball. 
S’ha adquirit una nova calandra de més prestacions per al planxat de la roba.

LA BUGADERIA 

El servei de bugaderia esdevé protagonista en l’espai televisió de televisió espanyola fent 
un reportatge del vessant social d’aquesta àrea de Mas Albornà.

lA buGAdeRIA
A España
DirEcto
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Servei de manipulats (envasat, etiquetatge, retractilats, verificació...), 
serigrafia i confecció  tèxtil i gestió de documents (digitalització, trac-
tament de dades i destrucció) per a empreses i administracions. Treba-
llem per a diferents sectors com l’automoció, l’alimentació animal o el 
vitivinícola.

L’àrea més històrica de Mas Albornà ha experimentat aquest 2019 destaca per 
haver incorporat un nou client Cudié, amb qui hem treballat en diferents feines. 

Equips permanents de treballadors de Mas Albornà a les instal·lacions 
de les empreses liderades per un responsable que fa de pont entre l’em-
presa i Mas Albornà. 

Durant el 2019 es manté el mateix ritme de treball que l’any anterior. Destaca el 
fet hi ha moviments de treballadors a diferents enclavaments, tant com a conse·
qüència de la demanada per part de les empreses de noves incorporacions com 
de baixes. Tot plegat genera incerteses i dificultats en la planificació del servei.

ENCLAVAMENTS LABORALS

MANIPULATS
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S’ha preparat una petita sala de fred a 16º per a fer la manipulació dels produc·
tes i no afectar-ne la qualitat. Es planteja en un futur crear una càmera de fred de 
grans dimensions ocupant un 25% de la superfície interior de la nau per ampliar 
la nostra capacitat de servei a aquest client i obtenir, així, més feines.

S’han consolidat els clients del 2018 com ara Marquès de la Concòrdia.

Problemàtica de l’àrea de manipulats a causa de l’envelliment i la pèrdua de 
productivitat de les persones treballadores d’aquesta àrea, sumat a l’augment 
dels seus salaris fan que esdevingui un servei sense rendibilitat.
Cal buscar fórmules per a garantir la seva continuïtat.

cRIsI INteNsA
de l’ÀReA 

4.4 MALLART ARTESANS XARCUTERS

Mallart Artesans Xarcuters és una marca centenària de La Llacuna ela-
boradora artesanal d’embotits i altres productes de gran qualitat . A par-
tir del 2018, en l’impàs del relleu generacional a la cinquena generació 
d’elaboradors, la marca Mallart reneix i pren un nou impuls de la mà de la 
Fundació Mas Albornà, qui li dóna un nou impuls i un caire social, sense 
perdre l’essència i la tradició.
Mas Albornà absorveix els treballadors, entre els quals el fill de la família 
Mallart, una persona amb discapacitat.
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La Fundació elabora a La Llacuna embotits artesanals i els ven als diferents punts 
de venda (botigues a La Llacuna i al mercat de la carn de Vilafranca del Penedès) 
així com distribueix a grans clients com ara restaurants, carnisseries i xarcuteries 
o majoristes.

Renovació de la imatge corporativa
Creació d’una nova imatge que defineix els valors i posicionament de marca. 
S’implementa des del logotip fins a la retolació i el codi identitari de les botigues 
així com els materials de comunicació i difusió.

Nou obrador i furgoneta
Finalitzen les obres del nou obrador després de molts mesos de retard a causa 
d’incidències burocràtiques, molt més gros i amb capacitat productiva. S’incor·
pora a la flota un nou vehicle per als repartiments a Barcelona.

Fires i participacions
Mallart pren part a esdeveniment i fires del territori com a estratègia de posiciona·
ment de marca: Fires de Maig de Vilafranca, Sant Martí a La Llacuna, esmorzars 
entre vinyes de Caves Nadal.

S’obren dues noves botigues a La granada i a Sant Quintí de Mediona. Es tracta de 
botigues en funcionament que busquen un relleu per jubilació. Amb això guanyem 
en punts de distribució i proximitat al territori. Es tanca la botiga del mercat de la 
carn de Vlafranca del Penedès. També es canvia la ubicació de la de La Llacuna, per 
guanyar en espai. S’incorpora la figura d’un comercial per a dinamitzar les vendes i 
el contacte amb els nous clients.

NOves
bOtIGues

I NOu
cOMeRcIAl
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4.5 QUIOSC DE L’HOSPITAL
DE L’ALT PENEDÈS

El Quiosc de l’Hospital comarcal de l’Alt Penedès és un establiment obert 
al públic ubicat al hall d’aquest centre sanitari. S’hi venen tota mena d’ar-
ticles de servei com ara premsa, regals, llaminadures o plantes. També és 
un aparador dels productes socials fets a Mas Albornà del Centre Ocupa-
cional i de l’Atelier de serigrafia i confecció.

Mas Albornà gestiona aquest espai concebut com a punt de servei que ofereix 
premsa a l’hospital i l’oportunitat de disposar d’un punt de contacte amb el públic 
en el qual no només poder vendre els nostres productes sinó fer visible la nostra 
vàlua i la tasca com a fundació.

L’obertura del Quiosc ha suposat no només disposar d’un establiment amb 
productes de servei sinó un punt de dinamització. A través d’un acord de 
col·laboració amb l’hospital, es promouen diferents activitats que pretenen 
impulsar la participació i fer visible les persones de la Fundació. En aquest 
sentit, es munten parades a l’entrada de l’hospital en motiu de Sant jordi o La 
Castanyada, es fa una cantada de Nadales pels passadissos, es decora l’hospital 
per Nadal o es ven coca per Sant joan.

cReANt
sINeRGIes

sOcIAls
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5. LA COMUNICACIÓ 

L’àrea de comunicació i projectes de Mas Albornà té la finalitat d’explicar 
la tasca de la Fundació, donar visibilitat  a les persones, mantenir informats 
tots els membres i generar projectes de millora i amb personalitat.

Celebració del 50è aniversari de Mas Albornà
A causa de la crisi passada, es redueixen els actes previstos per a la celebració. 
Es promouen 3 actes rellevants: un d’intern consistent en un dinar conjunt i foto·
grafia de família rebuda durant aquests 50 anys; un d’institucional d’agraïment al 
poble de les Cabanyes per la seva acollida; i l’impuls del primer Maridatge Social 
“Amb molt de gust” obert a tot el teixit social, polític i cultural del territori. 

Col·laboració amb el Vinseum i visites guiades
En el marc del Dia Internacional dels museus i el 21 de desembre, un equip de 
treballadors Mas Albornà realitza una inèdita visita guiada al VINSEUM (el Museu 
de les cultures del vi de Catalunya) per a totes les persones que aquell dia visitin 
aquestes instal·lacions.

Primer maridatge social “Amb molt de gust”
Compta amb el sommelier Josep Roca i té una assistència rècord de 104 per·
sones. Es promou la celebració d’un acte que pretén ser referent i que conjuga 
la celebració del 50 aniversari d ela Fundació, la presentació oficial de la nova 
imatge de Mallart Artesans Xarcuters i un acte solidari, on els assistents fan una 
donació per a un projecte de millora de la llar de Mas Albornà. La intenció és que 
aquest acte tingui continuïtat i es celebri cada any.
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Vídeo per al Tercer Sector
La productora de Mas Albornà idea, enregistra i postprodeuxi un vídeo per a la 
Taula del Sector el qual s’exhibeix en un acte a Barcelona.

13è CALENDARI SOCIAL
Aquest 2020 el calendari presenta una selecció dels xefs més prestigiosos: Car·
me Ruscalleda, Josep Roca, Marc Ribas, Nandu Jubany… entre d’altres. Com a 
novetat el calendari inclou receptes de cada cuiner. Cada mes representa un dels 
valors de la gastronomia com ara la qualitat, la tradició, la recepta o l’equip humà.
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6. ANNEX
AUDITORIA ANUAL
DE COMPTES 2019 
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AUDITORIA ANUAL DE COMPTES 2019
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AUDITORIA ANUAL DE COMPTES 2019
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FuNdAcIó pRIvAdA MAs AlbORNÀ
Plaça de la Verema, 1 · 08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 902 19 11 04
fundacio@masalborna.org

www.masalborna.org


