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Un any  més i en ocasió de fer la memòria de la institució, em pertoca fer un repàs del 
que han estat els darrers dotze mesos a Mas Albornà. Fer, doncs, una recapitulació 
de tot allò més rellevant i, al mateix temps, donar una impressió personal tant de l’any 
que ha passat com de les perspectives de futur.

Aquesta feina la començo sempre revisant el que vaig escriure l’any anterior. Acabava 
aleshores dient que la Fundació anava pel camí que consideràvem adient. Crec que 
en aquest moment he de refermar aquella sensació. Un any més hem crescut en 
persones ocupades, en facturació i en rendiment. Potser no ha estat un creixement 
espectacular, però sí constant, i això és particularment important. Mantenir una línia de 
millora de manera continuada.

Aquest any 2017 vàrem inaugurar formalment la bugaderia, tot i que de fet havia co-
mençat a funcionar el 2016. Aquest projecte que s’ha anat consolidant durant l’any i 
ens refermem en el fet que hi tenim moltes esperances. Com de ben segur recordeu, 
aquesta inauguració va tenir la presència del President de la Generalitat Carles Puig-
demont al que, des d’aquestes ratlles, hem d’agrair-li novament que ens acompanyés.

Per altra banda, vàrem tornar a guanyar el concurs per a la neteja viària a Vilafranca. 
Des del nostre punt de vista és una circumstància del tot rellevant, ja que ens permet 
mantenir els llocs de treball que hi tenim assignats ,i a més, és un capítol important en 
la generació d’ingressos per a la fundació.

Sense moure’ns de l’àmbit de la neteja viaria, després d’uns quants anys sense po-
der-hi actuar, hem aconseguit una part d’aquesta neteja a Olèrdola. Per nosaltres és 
important, atès que aquest municipi ha acollit la nostra seu durant molts anys, fins 
que ens vàrem traslladar a Vilafranca. Actualment mantenim, com bé sabeu, activitat a 
Olèrdola i ens fa especial il·lusió que aquest vincle quedi reforçat amb aquest contracte.

En altres àmbits, destacar també la nostra participació en el projecte Verema Solidària, 
que ens implica una mica més en el sector més important de l’economia de la nostra 
comarca.

Menció especial mereix l’obtenció d’una subvenció de La Caixa pel nostre projecte 
«Senectus». Aquesta subvenció permetrà que en el decurs de 2018 es puguin fer 
unes obres d’adaptació de la masia de Les Cabanyes per fer-la més adequada a les 
necessitats dels residents de més edat. De mica en mica ens hem d’anar posicionant 
de cara a l’envelliment dels nostres usuaris, fet que ens plantejarà reptes importants en 
els pròxims anys. Aquest és només un pas dels molts més que han de venir en el futur.

Amb tot, fer-vos arribar la general satisfacció del patronat en el desenvolupament de 
tots els àmbits que tracta la fundació, en un progrés sostingut que ens dona les millors 
sensacions pels anys que han de venir.

MArtí SoLé
President del patronat

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

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 prop de 50 anys d’experiència treballa per 
aportar 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.



MEMÒRIA INSTITUCIONAL 2017

7

ORGANIGRAMA 
FUNCIONAMENT (ÀREES) I PERSONES VINCULADES 

La Fundació divideix la seva activitat en dos grans eixos d’actuació amb diferents 
serveis per a donar resposta integral a cada necessitat: àrea assistencial (Centre 
Ocupacional 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 I EN EXPANSIÓ   

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

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. A més a més, 
progressivament ha anat fent el salt cap a les comarques veïnes del Baix Llobre-
gat, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf amb diversos clients en aquestes zones.
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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.  

El conjunt d’activitats que ha dut a terme el Centre Ocupacional s’ha encaminat 
a aconseguir una sèrie d’objectius centrats en l’adaptació a l’entorn, afavorir la 
participació tant de professionals com de persones ateses, millorar la convivèn-
cia, aprofitar l’entorn, adequar les activitats segons els principis de normalització 
i funcionalitat, organitzar activitats individuals i de grup que potenciïn la rehabi-
litació i manteniment funcional de les persones ateses, i revisar els programes 
rehabilitadors a partir de les avaluacions individuals.
Durant el 2017 el centre ocupacional ha experimentat un augment molt significa-
tiu respecte l’any anterior pel que fa a les activitats, ja que s’ha més que doblat. 
S’han ofert noves activitats que han tingut molt bona acceptació, com ara l’ac-
tivitat de ball i el projecte Cercles, que ha permès donar un nou enfocament a 
l’atenció a les persones del centre.
El 2017 hem mantingut les sinergies amb altres centres de gent gran de Vilafranca 
(Casal d’Avis, Vila Àgora i Inglada Via) per fer activitats mensuals. En aquest inter-
canvi hi ha participat el grup d’envelliment del Centre Ocupacional.
La majoria de persones del servei han participat en més d’una activitat i també 
han fet com a mínim una sortida l’any. Tampoc no han faltat les sortides periòdi-
ques (Sant Jordi,  Fires de Maig,  platja, piscina,  visita a TV3, Xocolates Simón 
Coll, espectacles del cicle Apropa Cultura a l’Auditori de Barcelona, Fira de Santa 
Llúcia a Barcelona, etc.)
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El mes d’octubre es va començar a treballar en el projecte Cercles, una iniciativa 
encaminada a l’atenció centrada en la persona amb l’objectiu de fomentar 
l’autonomia i la presa de pròpies decisions. 
El projecte pretén arribar a diferents perfils d’usuari i en la seva fase inicial aquesta 
nova manera de treballar es va dur a terme amb sis persones acompanyades 
d’un monitor dos cops per setmana treballant diferents dinàmiques.
L’aplicació d’aquest projecte ha representat canvis a nivell organitzatiu per 
poder donar resposta al nou sistema de treball, que té una durada de sis mesos.

3.2 LLAR-RESIDèNCIA I SUPORT
A LA PRÒPIA LLAR

La Llar-residència té com a objectiu donar atenció residencial a persones 
majors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental a l’Alt 
Penedès. És un servei adreçat a les persones que mantenen una relació 
laboral o assistencial amb la fundació. El Servei es complementa amb el 
suport a la pròpia llar.

ceRcles,
uN pROJecte

d’AteNcIÓ
ceNtRAdA eN
lA peRsONA

La novetat més destacada durant el 2017 ha estat la posada en funcionament, el 
mes de juliol, del primer pis tutelat mixt. Fins al moment els pisos de la Fundació 
havien estat ocupats exclusivament per homes. Ara s’ha incorporat la primera dona, 
que comparteix pis amb tres homes al carrer d’Eugeni d’Ors.

pRIMeR pIs
tutelAt

MIXt
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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 10 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.

supORt
A lA
llAR

  3.3 VOLUNTARIAT

Durant el 2017 s’han produït canvis en l’equip i un canvi en la treballadora social.
Des de l’estiu s’han reorganitzat els horaris dels monitors del Mas. Gràcies a aquest 
canvi, la nova estructura permet que totes les tardes hi hagi una activitat programa-
da que inclou diverses i variades propostes: cuina, jocs de taula, taller de relaxació, 
taller de costura, guerra d’aigua, etc.
Durant l’estiu es van organitzar dues excursions, una a l’Aquàrium de Barcelona i 
una altra a la fàbrica de la Fageda. Aquestes sortides s’afegeixen a altres activitats a 
l’aire lliure, com sortides a la piscina, excursions per la comarca (les Dous, el Balcó 
del Penedès a Ordal...) i diverses festes majors dels municipis de la comarca.
S’han continuat millorant les instal·lacions i durant l’estiu es van pintar els exteriors 
del Mas. També hi ha hagut reformes a la cuina; els fogons i el forn s’han substituït 
per un microones i un forn elèctric, més adequats a les necessitats actuals del Mas.

El Servei de Voluntariat de Mas Albornà (SVMA) gestiona projectes que de-
senvolupen persones voluntàries de la nostra fundació amb la finalitat de do-
tar a les nostres persones d’espais de lleure, formació o acompanyaments. 
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Al llarg de l’any 2017, un total de 23 persones han desenvolupat accions de vo-
luntariat amb nosaltres. Són voluntaris provinents majoritàriament de la comarca 
que han dut a terme activitats de lleure (taller de labors, de català, voluntariat per 
la llengua, de contes, manteniment esportiu, teatre, càlcul, futbol,  anglès a l’estiu 
amb la col·laboració de l’acadèmia St Paul’s English School), així com projectes 
de voluntariat (ioga amb usuaris del Centre Ocupacional, taller de pintura a l’oli, 
projecte de disseny de mobiliari per a  la residència, lectura en veu alta, projecte 
Tàndem i tasques de suport als departaments de Comunicació, àrea Social, Cen-
tre Ocupacional i gestió del servei residència).  

Mas Albornà va acollir la trobada de la Xarxa de Coordinadors de Voluntariat 
adherits a Dincat-Plena Inclusión, la federació que vetlla pels drets, la dignitat i 
la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual a 
Catalunya. La trobada, que es realitza cada dos mesos en diferents seus d’entitats 
federades, va tractar sobre temes relacionats amb la 3a Trobada de Voluntariat de 
Plena Inclusió. L’objectiu d’aquestes trobades és posar de manifest les necessitats, 
els drets i objectius que defineixen el servei de voluntariat des de cada entitat. 

3.4 ATENCIÓ INTERNA

MAs AlbORNÀ
Acull lA tRObAdA 

de lA XARXA de 
cOORdINAdORs de 

vOluNtARIAt de 
dINcAt

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.  

Durant l’any 2017 s’han succeït diverses trobades del grup de treball format per 
direcció i càrrecs intermedis amb el suport d’una consultora externa per a l’ela-
boració del pla estratègic 2017-2020, l’eina que recull els objectius, les acci-
ons i les decisions estratègiques de l’organització per als pròxims anys. 

Mas Albornà va participar a la 2a edició de la Festa del Voluntariat, que organitza 
l’Oficina Municipal del Voluntariat de l’Ajuntament de Vilafranca com a acte de 
reconeixement a les persones que dediquen part del seu temps a treballar 
desinteressadament per a la societat en entitats sense ànim de lucre. La Fundació 
hi va participar amb alguns dels seus voluntaris i responsables del servei.

pARtIcIpAcIÓ
A lA II FestA del 

vOluNtARIAt
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El 2017 ha tancat amb una dada molt positiva. El nombre d’accidents de treball 
amb baixa ha disminuït respecte l’any anterior i s’ha situat en 8, fet que representa 
un 27’27% menys. Aquesta dada reforça la tendència a la baixa pel que fa a l’índex 
d’accidentalitat, que s’havia mantingut estable els darrers anys.

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).

bAIXA el
NOMbRe

d’AccIdeNts
lAbORAls

D’altra banda, s’han dut a terme diverses accions per posar a punt una campa-
nya interna d’Igualtat, sota la supervisió  de la comissió per al compliment del 
pla d’Igualtat formada per membres del comitè d’empresa i l’equip directiu.
Pel que fa a la formació, el 2017 es resumeix en menys accions però més desti-
nataris beneficiats i més recursos econòmics destinats a aquest concepte. S’han 
dut a terme 487 hores de formació preventiva a 252 treballadors. Dins d’aquest 
capítol destaca la realització de la campanya d’ergonomia al lloc de treball.
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  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.

  COMPRES I PROVEïDORS 

Els nostres criteris a l’hora d’escollir els proveïdors són:  la competitivitat i la confi-
ança que aporten els productes o serveis a contractar; ser un proveïdor del tercer 
sector; la proximitat del territori.
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4. LA FEINA 
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4.1 ATENCIÓ A LA PERSONA. ELS USAPS

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.

La dada més destacada de l’any fa referència al caire de les incorporacions labo-
rals: d’un total de 174 contractacions, 120 són USAP i 54, no. 
Aquest 2017 s’ha continuat treballant en el model centrat en la persona. Pel que 
fa a nivell CET, s’ha treballat per a l’adaptació dels qüestionaris i l’elaboració del 
programa individual implicant els referents més propers a les persones i avançant 
cap a una reformulació de les preguntes dels qüestionaris.
L’activitat  de la USAP durant el 2017 ha inclòs la participació i gestió dels actes 
del Dia per la Salut Mental i la participació en dues xerrades que compten amb el 
suport de Dincat, que tenen la missió d’estrènyer el vincle amb les famílies i con-
vertir-les en un espai de reflexió i debat sobre temes d’interès.
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4.2 JARDINERIA
GESTIÓ DE DEIXALLERIES
MANTENIMENT I PINTURA

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.

Respecte l’any 2016 s’ha produït un augment d’empreses com a clients del ser-
vei de Jardineria. S’han incorporat Micronatural, Fupar, Consulting Penedès.
S’ha continuat treballant amb els clients existents i s’han iniciat noves feines als 
municipis d’Olèrdola i Castellví de la Marca.

jARDINERIA

HOspItAl sAGRAt cOR de MARtORell 
Durant el 2017 es va produir el relleu en la direcció mèdica de l’Hospital Sagrat Cor de 
Martorell. El doctor Carles Franquelo va substituir el doctor josé A. Larraz, un supervi-
sor extern amb qui periòdicament es reuneix l’equip per tenir un canvi d’impressions. La 
col·laboració es manté analitzant i debatent per millorar l’atenció dels nostres usuaris. Al 
mateix temps, el doctor Franquelo es va incorporar al Patronat de la Fundació.

MesuRes RepARAdORes 
Durant tot l’any s’han realitzat trobades per estrènyer els vincles de col·laboració i treballar 
conjuntament amb un objectiu comú amb l’Ajuntament de Vilafranca, amb qui fa temps 
que es col·labora amb els tècnics de convivència per apropar-nos a la inserció social i 
laboral. Amb aquestes trobades s’han pogut adequar millor els perfils de les persones 
als llocs de treball que oferim i, al mateix temps, millorar el benestar de cada persona i 
l’aportació a l’entitat.

cOORdINAcIONs
peR A

MIllORAR
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MANTENIMENT I PINTURA

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

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 2017 ja ha fregat els 2 milions.

GESTIÓ DEIXALLERIES
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4.3 NETEJA vIàRIA I INDUSTRIAL

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 a pressió).

Mas Albornà es va tornar a presentar al concurs per a la prestació de serveis de 
neteja viària a Vilafranca del Penedès, un concurs que va aconseguir per primera 
vegada el 2010 i que va tornar a guanyar el 2017.

A partir del mes de setembre tres agents cívics van fer tasques d’informació i 
assessorament en recollida de residus i neteja viària gràcies a una col·laboració amb 
l’Ajuntament de Vilafranca.
 
Els agents van fer divulgació entre els usuaris dels serveis i espais públics, i 
sensibilització  respecte el reciclatge, els excrements de gossos i els actes incívics 
per respectar  les normes de convivència. Amb la seva intervenció van posar en 
pràctica accions de millora de la imatge i la qualitat dels serveis disponibles en 
l’espai públic i van facilitar informació d’interès pràctic sobre recursos, instal·lacions 
i organitzacions.

La campanya va tenir una durada de sis mesos i va servir 
a l’Ajuntament per detectar les zones on es donen males 
pràctiques i establir un pla d’acció per tal d’identificar-ne 
els autors i donar la informació que pugui modificar els 
mals comportaments.

cAMpANyA 
d’AGeNts
cívIcs A

vIlAFRANcA

Durant el 2017 s’ha renovat el contracte del servei de manteniment de les carpes 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Pel que fa a les tasques de pintura, des-
taquen les actuacions fetes al polígon industrial de Sant Pere Molanta, on també 
s’ha fet la senyalització vertical.
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4.4 LA bUGADERIA

Servei de bugaderia per a hostaleria (restaurants, hotels, allotjaments ru-
rals, col·lectivitats), empreses i tintoreries. Ofereix serveis de transport, 
rènting, arranjaments i seguiment de les bugades amb xips (RFID)

La bugaderia va entrar en funcionament el 2015 com a servei intern, durant el 
2016 va viure una transformació i creixement que la va portar a ser una bugaderia 
competitiva i tecnificada i el 2017 ha sigut l’any de la consolidació amb un pro-
gressiu creixement de clients. 
Com a novetats respecte el 2016 cal destacar un augment significatiu en tots els 
àmbits, des de l’increment del nombre de professionals, que ha passat de 7 a 10, 
fins al nombre de clients, que ja en són 61, sumant els estables i els temporals. 
Tot plegat s’ha traduït en un augment del nombre de quilos de roba gestionada 
durant el 2017, que ha pujat fins als 112.000, a una mitjana d’entre 750 i 900 kg 
al dia. Però sens dubte, la dada més rellevant del 2017 és la facturació, que en 
un any s’ha disparat fins als 192.000€, gairebé cinc vegades més que l’any 2016.
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4.6 SERvEIS INDUSTRIALS
ATELIER DE CONFECCIÓ
I SERIGRAFIA
GESTIÓ DOCUMENTAL

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.

  4.5 ENCLAvAMENTS LAbORALS

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 2017 destaca la incorporació com a enclavament de l’empresa d’em-
balatges Ondunova, de Santa Margarida i els Monjos, on hi tenim un operari.
Cal destacar que dues de les empreses destacades on fa més anys que hi tenim 
treballadors són Affinity i Torres.

Facturació el 2017:

Affinity 310.000€
Torres 225.000€
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L’àrea amb més història i experiència de Mas Albornà  s’ha mantingut estable 
durant aquest 2017. Com a noves incorporacions cal destacar les empreses 
Casa Berger (Martí Sardà), Marquès de Monistrol, Herbes de la Conca i Casa 
Ametller.
Pel que fa a tractament de dades es continua treballant per a la Cooperativa 
Abacus i amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí en l’àmbit de la digitalització.
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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.

Calendari social: encetem nova dècada. El calendari social ha encarat la seva 
segona dècada i ho ha fet amb una nova aliança, en aquesta ocasió amb el 
Consorci de Promoció Turística del Penedès. El calendari es va presentar sota el 
títol “Portem el Penedès al cor” oferint imatges de diversos atractius turístics del 
Penedès. El calendari, amb una tirada de 32.000 exemplars, va tornar a tenir una 
gran difusió gràcies al seu encartament en un mitjà d’abast nacional.

El departament de Comunicació també té com a tasca l’organització i gestió 
d’actes relacionats amb la Fundació o amb els seus clients, actes que estan cri-
dats a tenir ampli ressò extern. En aquest sentit, l’acte de comunicació principal 
del 2017 va ser la inauguració oficial de la Bugaderia, presidida pel president de 
la Generalitat, Carles Puigdemont; també es va organitzar la inauguració oficial 
del Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit, un acte que va conduir l’actor 
Quim Masferrer  enmig d’un ambient festiu. Com cada any no es pot passar per 
alt el concorregut dinar de Nadal a Les Cabanyes amb prop de 350 assistents.

Com a projecte extern, el 2017 es va renovar la web de la residència Inglada 
Via de Vilafranca. Amb motiu del centenari d’aquesta entitat es va dur a terme un 
canvi en la web per estar en consonància amb la imatge renovada de la Fundació.
Pel que fa a la producció audiovisual, el 2017 es va realitzar un video en el que 
es recollia la inauguració del Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit (CdIAT) 
el mes de juliol.
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La segona edició dels premis verema solidària va distingir Mas Albornà com una 
de les dues entitats beneficiàries de la campanya de micro mecenatge que impulsa 
aquesta iniciativa que promou la captació de fons per a organitzacions que com-
baten la pobresa i l’exclusió social. El premi va reconèixer la vàlua de Senectus, el 
programa d’envelliment per a persones amb discapacitat intel·lectual del Centre 
Ocupacional. A banda de les aportacions econòmiques, també es podia participar 
en les quatre experiències de Verema Solidària que es van fer en quatre cellers de 
l’Alt Penedès i l’Alt Empordà.

seleccIONAts
peR Als pReMIs

veReMA
sOlIdÀRIA
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6. ANNEX
AUDITORIA ANUAL
DE COMPTES 2017 
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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


