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Acabava la memòria de l’any passat manifestant la intensa preocupació que el patro-
nat i jo mateix teníem pel que ens esperava l’any 2020. Quan l’escrivia ja estàvem afec-
tats per la pandèmia i, en aquells moments, la inseguretat respecte del que ens porta-
ria, era total. A Mas Albornà hem resistit la primera onada prou bé, sense afectacions 
significatives. Malauradament, la segona (ja a la tardor) ens ha castigat durament: una 
trentena de persones afectades a la llar i, el que és molt de lamentar, una defunció. 
Tanmateix, a dia d’avui, la situació està completament controlada. Ja s’ha vacunat 
gairebé tot el col·lectiu de risc i d’atenció directa i la coordinació amb les autoritats 
sanitàries ha esta molt reeixida. A grans trets, doncs, penso que, ara mateix i mercès 
a les vacunes, podem dir que, en l’aspecte sanitari, la pandèmia està superada. En 
canvi, en l’aspecte econòmic, no podem pas dir el mateix ja que l’afectació ha estat 
important. Hem perdut clients i feines, tant per part d’empreses com d’ajuntaments. 
Malgrat tot (i a través d’un gran esforç de reestructuració dels diferents serveis), no ha 
calgut aplicar cap ERTO i el balanç econòmic final ha estat positiu.
Per a l’any 2020 teníem previstes certes reformes al Mas, gràcies als ajuts obtinguts 
a través de les convocatòries promogudes per les fundacions de la Família Torres i 
de “la Caixa”. Unes actuacions de millora en quant a mobilitat, adaptació d’espais i 
confort que esperem poder enllestir ben aviat.
En quant a instal·lacions, també cal mencionar que s’ha posat encara més de ma-
nifest la nostra mancança d’espai al centre ocupacional. L’envelliment i l’increment 
d’usuaris sumats a les noves exigències de distàncies derivades de la COVID han fet 
necessari disposar de més metres que no tenim. Com a solució provisional, aquest 
servei s’ha traslladat parcialment a Les Cabanyes, però no és més que un pedaç 
provisional mentre estem treballant en altres opcions que esperem poder concretar 
ben aviat.
A nivell organitzatiu hem viscut també canvis. D’una banda, amb la incorporació de 
Joan Clotet (amb una dilatada trajectòria a Mas Albornà) com a nou director de la 
Fundació la qual cosa ha comportat també modificacions en l’organigrama gestió. 
De l’altra, hi ha hagut tres noves incorporacions al Patronat: Maria Batet, la Fundació 
d’Oficis de la Carn i el dr. Sebastià Santaeugènia, la col·laboració del qual ha estat 
molt intensa en tot el que té a veure amb la pandèmia.
En l’aspecte empresarial, les activitats tradicionals de la fundació s’han anat mante-
nint tot i la reducció d’activitats com a conseqüència de la pandèmia. Paral·lelament, 
s’ha fet un esforç important en fer créixer la projecció i la distribució dels nostres 
embotits Mallart Artesans Xarcuters. Hem començat a vendre en grans superfícies 
com ara Bon Preu Esclat i Caprabo de territori; s’ha llançat una nova pàgina web amb 
venda online i, el que és especialment interessant: hem tret al mercat el Paté Rústic i 
el Confit de Gall, productes originals, elaborats amb el suport de la Fundació Alicia i 
fruit d’una aliança amb el Consell Regulador de la IGP Gall del Penedès.
Amb tot, encarem el 2021 amb optimisme. Després d’un any molt i molt dur, pensem 
que aquest nou exercici ha de consolidar el que tenim emprès, que de mica en mica 
sortirem de la complicada situació en què encara ens trobem i que, amb l’esforç i la 
imaginació de tots plegats, anirem creixent en volum, però també en qualitat de tot 
allò que fem.

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 M. Ribas  |  Aj. Sant Sadurní d’Anoia
Pere Regull  |  Aj. Vilafranca del Penedès 
Xavier Lluch  |  Consell Comarcal Alt Penedès
Maria Batet
Albert Calzada
Xavier Campanyà
Xavier Colomer
Josep Mir
Jordi Painous
Sebastià Santaeugènia
Fundació Oficis de la Carn

EQUIP DIRECTIU

Joan Clotet  |  Direcció general
Xavier Font  |  Direcció de producció
Eugenia González  |  Direcció de RRHH i Serveis Centrals
Olga Pons  |  Direcció d’Atenció a la Persona 
Cristina Barbacil  |  Direcció de Comunicació i Projectes
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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 higiene 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.

  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 comunitària i labo-
ral. Per assolir-ho oferim una variada oferta de serveis a les empreses i ajuntaments a l’hora que creem suports personalitzats.

  VISIÓ

Aconseguir la millora del projecte de vida de les persones amb discapacitat, trastorn mental i risc d’exclusió oferint-los un 
acompanyament basat en recursos i serveis de qualitat, centrat en els seus interessos i desitjos i que garanteixin els seus drets.
Per això treballem per a esdevenir una organització referent generadora de valor que promogui la construcció d’un territori amb 
compromís social.

  VALORS

 COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLES

Treballem a través d’objectius anuals que s’alineen amb 
la nostra missió i visió i convergeixen també amb els 
ODS que marca l’Agenda Europea 2030 , en especial 
amb 5 dels seus eixos: salut i benestar, igualtat de gène-
re, treball digne i creixement econòmic,  reducció de les 
desigualtats, aliances per assolir objectius.  
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LES PERSONES I COM ENS ORGANITZEM 

L’activitat de la Fundació es divideix en dos grans eixos amb diferents diferenciats 
per a donar solucions a cada persona: 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   

INSTAL·LACIONS DE L’ÀREA ASSISTENCIAL

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

INSTAL·LACIONS DE L’ÀREA EMPRESARIALS

4. Seu central a Vilafranca del Penedès
5. Serveis industrials a Olèrdola
6. La Bugaderia a Olèrdola
7. Magatzems de Neteja viària a Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i els Monjos
8. Botiga Mallart a la Granada
9. Mallart Xarcuters, obrador i botiga (La Llacuna)

MUNICIPIS DE LA COMARCA
ON TREBALLEM

ÀREES D’ACTIVITAT EMPRESARIAL

1

3 i 4

2 7

6

5

Mas Albornà col·labora amb 24 dels 27 ajuntaments de l’Alt Penedès.

9

8

7
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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 2020:

La manca d’espais: una qüestió en evidència
La normativa marcada des del Departament de Salut ens torna a posar sobre la 
taula la necessitat d’uns espais amb més metres per poder realitzar les activitats 
del Centre Ocupacional i poder mantenir les distàncies de seguretat. Per posar 
solució temporal aquesta problemàtica, es demana suport a l’Ajuntament de Les 
Cabanyes el qual ens facilita espais així com utilitzem també els espais propis de 
la Llar-Residència per realitzar les activitats amb les persones residents.

Al mes de març el centre ocupacional atura la seva activitat i els professionals 
d’atenció directa van passar a fer suport a la llar-residència. Al mes de juliol es reprèn 
l’activitat amb totes les mesures de prevenció  tot i que temporalment es deixen 
de realitzar les accions externes (com ara natació o equinoteràpia). L’assistència és 
poca i variable a causa de les pors per la situació tant de famílies com d’usuaris. 
S’aïlla puntualment algun grup tot seguint el protocol i, malauradament, patim la 
pèrdua de dos usuaris. 

UN ANY
MARCAT PER
LA COVID-19
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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.

A mitjan octubre i fins a finals de novembre ens va afectar un brot de COVID al Mas de 
Les Cabanyes el qual va infectar tots els usuaris/es. Tot i que la majoria de contagiats 
van ser asimptomàtics, vam haver de lamentar la pèrdua d’una persona. També vam 
tenir una persona amb positiu per COVID al pis de Barba i Roca la qual va ser aïllada en 
un hotel salut de  Barcelona, seguint els protocols sanitaris.

LA COVID-19
ENTRA A
LA LLAR

Projecte comunitari i educatiu amb l’Escola Montagut
Durant el curs 2019-2020 s’inicia l’experiència pilot d’un projecte de serveis co-
munitaris amb l’Escola Montagut de Vilafranca del Penedès el qual relaciona els/
les alumnes de quart d’ESO amb els/les usuaris/es de la Fundació Mas Albornà 
amb l’objectiu que l’alumnat experimenti accions de compromís cívic i aprengui i 
posi en pràctica els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Per 
part de la Fundació, es viu una experiència de sinergia i descoberta d’activitats 
en comú. 

Els productes artesanals, de venda a les botigues Mallart
Per donar sortida als productes elaborats per les persones del centre ocupacional 
s’habilita un espai de venda a les botigues de Mallart Artesans Xarcuters perquè 
els clients en puguin adquirir i així col·laborar amb les activitats del centre.
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Un any marcat per l’afectació de la pandèmia 
La situació de crisi sanitària ha afectat molt directament el Servei Habitatge, tant a 
nivell de recursos, d’organització i emocionalment. D’una banda, durant les prime-
res setmanes de pandèmia, patim la manca d’EPIS i ens veiem obligats a reorga-
nitzar tot el servei amb les normatives i protocols sanitaris i el personal disponible. 
Contractem personal extern de suport, activem actuacions especials de neteja i 
habilitem espais d’aïllament com marca el protocol. Comptem amb la solidaritat 
dels veïns de Les Cabanyes per a adequar els nous espais i amb la ciutadania i el 
teixit empresarial per a disposar d’EPIS i mascaretes.
D’altra banda, des del vessant emocional, els nostres usuaris no han pogut tenir 
contacte amb les seves famílies durant un període llarg de temps amb tot el que 
això suposa. Molt pocs han optat per passar el confinament amb les seves famílies. 
Des de la Llar s’organitzen activitats per a fomentar el positivisme, col·laborar amb 
l’hospital amb mandales, activitats físiques... Un cop la situació ha millorat, continu-
em seguint les mesures de prevenció i les visites són encara restringides i sempre 
amb distància, mascareta i guants. Les visites a casa dels familiars també s’han 
limitat i s’han activat actuacions alternatives com videotrucades. Tot i així, hem 
continuat fent activitats, tant al Mas com als pisos, per fer-nos entre tots la vida el 
més agradable possible.

La Llar Residència, a mans del Departament de Salut  
Arran de la crisi sanitària i l’aparició de noves normatives així com la necessitat de 
mantenir una coordinació periòdica amb les autoritats sanitàries originen un canvi 
en la direcció del servei per part de la Generalitat de Catalunya. Així, els Serveis de 
Llar-Residència passen a dependre del Departament de Salut (en substitució del de 
Treball, Afers Socials i Família com fins el moment). 

Més places a l’atenció domiciliària  
S’obren 6 places més al servei de suport a la pròpia llar, ampliant així l’atenció do-
miciliària a més usuaris, fins a un total de 18. Es tracta d’un servei que augmenta 
cada vegada més la demanda.

A causa del context de crisi sanitària i d’acord a les restriccions i protocols preventius 
marcats pel departament de Salut, resulta impossible executar les obres de millora 
programades al Mas provinents dels fons rebuts per part de la convocatòria d’ajuts de la 
Familia Torres, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de la fundació “la Caixa”.

LES
REFORMES,

POSPOSADES
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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 2020 han estat:

· Captar nous voluntaris entre la gent gran. 
· Consolidar el voluntariat actiu i de llarga durada.
· Oferir activitats contínues de  lleure inclusiu a les persones de la nostra entitat.

  3.3 VOLUNTARIAT I PARTICIPACIÓ

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

A causa de la pandèmia,  i seguint la normativa i recomanacions del Departament de Salut, 
el servei de voluntariat atura l’activitat el mes de març del 2020. Així tota la programació 
d’activitats diàries, puntuals i d’oci i lleure queden aturades fins a nova data.
Això ha fet que els objectius  marcats no s’hagin acomplert i que el nombre de voluntaris i 
impacte de la seva acció hagi disminuït considerablement.

UN ANY
SENSE

VOLUNTARIAT



MEMÒRIA INSTITUCIONAL 2020

13

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.

La situació extraordinària ha fet aturar el nombre de participacions du-
rant el 2020.

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 participa-
ció en la Comissió Municipal pel Benestar de les Persones amb Discapacitat de 
Vilafranca.

Membres de la campanya que busca complicitats en el Dia internacional 
de la Discapacitat 

· Per primera vegada des de la posada en marxa de la comissió i a causa de les 
restriccions i mesures arran de la COVID, es posa en marxa una acció amb un 
nou format i un tarannà més reivindicatiu amb una campanya d’apel·lació a la 
coresponsabilitat sota l’eslògan ‘Amb la diversitat, sigues còmplice’. Les entitats 
que configuren la comissió posen èmfasi en la necessitat de comptar amb la 
complicitat de tots els agents socials, polítics i culturals per a poder exercir amb 
plenitud els seus drets.

· Mas Albornà actua de voluntària al Gran Recapte, Adéu Plàstics i col·labora amb 
el banc dels aliments

Col·laboració amb el Banc dels Aliments 
Acord de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la distribu-
ció d’aliments a les famílies més vulnerables del territori i la cessió d’espai propi a 
la nau del polígon de Sant Pere Molanta per emmagatzemar aliments d’excedents 
alimentaris de la Unió Europea.
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3.4 ATENCIÓ INTERNA

En un Sant Jordi excepcional, la Fundació decideix regalar somriures i ànims a través 
de roses en un acte solidari d’agraïment. Així, en fem arribar a totes les persones de la 
Fundació així com als col·lectius de proximitat que estan al peu de canó: infermeres, policia 
local, bombers i residències de la gent gran. 

PER
SANT JORDI,

ROSES PER AL 
SOMRIURE 

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, certificació ISO i la prevenció de riscos que reverteixen a tota 
l’organització.  

FORMACIÓ

Durant l’any 2020 la formació s’ha vist alterada per la pandèmia de la COVID-19 
amb l’anul·lació de molts dels cursos programats i s’ha viscut un període de 
transformació amb el pas de la presencialitat al format telemàtic en pocs mesos. 
Tot això ha repercutit negativament  en quant a la consecució dels objectius pre-
vistos per a l’any tot i que, finalment, s’han pogut realitzar un total de 136 cursos 
distribuïts en dos grans àmbits.

Destaquem especialment els esforços realitzats en les formacions per actualitzar 
els protocols derivats de la pandèmia, on s’han destinat la majoria dels recursos, 
així com els realitzats a les àrees assistencials.
L’any 2020 només s’han pogut bonificar 14 accions formatives, el que representa 
només el 38,18% del crèdit en formació disponible, degut a la anul·lació de cur-
sos previstos presencials i a la reestructuració  i adaptació a les noves modalitats 
de formacions de nova creació existents en el mercat.
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La situació de pandèmia juntament amb el reforç de la formació en matèria de 
Prevenció de Riscos Laborals ha repercutit favorablement en el descens dels 
accidents, disminuint en un 69.23 % respecte el 2019.

DESCENS DE
L’ACCIDENTA-

BILITAT

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 ISO 
45001:2020 de 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.

Destaca l’augment d’un 27% de les compres respecte el 2019 confirmant una 
tendència a l’alça especialment causat per la necessitat de compra de material 
de prevenció de riscos laborals.
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4. LA FEINA 
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Tot i els estralls originats per la crisi sanitària, la Fundació Mas Albornà no realitza 
cap ERTO als seus treballadors i els reorganitza i redistribueix en àrees amb gran 
demanda per ser serveis essencials per tal de no arribar a aquesta situació, essent 
conscients de tot el que una situació com aquesta pot condicionar un col·lectiu que 
ja és altament vulnerable. Així, malgrat que el 75% dels CET a Catalunya tanquen el 
2020 amb pèrdues, i que s’ha viscut un augment del 5,5% del SMI, a la Fundació es 
finalitza el 2020 amb l’economia sanejada. Tot un èxit fruit de l’esforç i del treball en 
equip de totes les persones de l’organització.

UN ANY DE
PANDÈMIA, SENSE 
ERTO NI NÚMEROS 

VERMELLS
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4.1 ATENCIÓ A LA PERSONA. ELS USAPS

Trastorn mental 51 %
Discapacitat intel·lectual 45,3%
Discapacitat física 3%
Discapacitat sensorial 0,7%

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 se centren en l’adaptació del lloc de treball al 
perfil de la persona, valorant-ne tots els factors globals i aplicant les estratègies 
necessàries per al seu èxit laboral. 
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.

Arran de la pandèmia, des del mes de març, les unitats de suport han adaptat les interven-
cions a la nova situació i les noves necessitats:
· Formació adaptada sobretot als serveis amb personal amb més necessitat de suport.
· Transmissió de les mesures extraordinàries i protocols marcat des de direcció als encarregats 
· Comunicació telefònica, trucades, videotrucades i missatges de seguiment als treballadors 
  amb necessitat de suport que no assisteixen al lloc de treball 
· Comunicació telefònica de seguiment a les famílies 
· Recerca de material per gestionar el confinament a nivell pràctic, de seguretat i emocional.
· Reunions de coordinació telemàtiques.
· Intervencions de suport i psicològiques a domicili en el cas d’operaris de llar-residència.
· Acompanyament diürn 

ACTUACIONS
DIFERENTS EN
UNA SITUACIÓ
EXCEPCIONAL
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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.

Durant l’any 2020 s’incorporen 6 nous professionals distribuïts a diferents briga-
des gràcies, entre d’altres, al fet d’haver guanyat el concurs de jardineria a Sant 
Sadurní d’Anoia. S’han adquirit dos nous vehicles de caixa oberta per a renovar i 
completar la flota. Durant el confinament, l’activitat es veu alterada.

4.2 SERVEIS MEDIAMBIENTALS
JARDINERIA, NETEJA, GESTIÓ DE DEIXALLERIES,

MANTENIMENT I PINTURA

JARDINERIA URBANA I PRIVADA
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PINTURA I MANTENIMENT 

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

Es manté la tendència a fer intervencions de pintura i manteniment a diferents 
indústries de la comarca i continuem amb el servei de manteniment de les carpes 
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
El servei de pintura interna realitza el manteniment de les instal·lacions de la Fun-
dació. La crisi sanitària afecta el servei, el qual atura l’activitat.

Trajectòria de 15 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 ha-
via de sortir el 2015 de la Mancomunitat Penedès-Garraf per a la gestió de les sis 
deixalleries. Durant el confinament, no es tanquen les deixalleries tot i que el servei 
es restringeix a  brigades i serveis municipals considerats essencials.
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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).

Guanyem el concurs de neteja a Sant Quintí de Mediona per a dos anys de durada, 
amb la creació de 2 nous llocs de treball. Ens presentem al nou concurs de neteja 
viària a Vilafranca del Penedès, el més gros en volum de treballadors i de volum de 
feina.

S’adquireixen dues noves escombradores per al servei de neteja viària comarcal 
que millora l’eficiència de la feina, més respectuoses a nivell de contaminació acús-
tica i amb més potència.

Durant la pandèmia, els equips de neteja efectuen intervencions excepcionals per a 
la desinfecció de mobiliari urbà i parcs infantils. Es modifiquen els torns de treball i la 
tipologia de tasques. Les brigades són considerades “treball essencial” i augmenten 
la seva feina per donar resposta a les necessitats dels diferents consistoris.

LA NETEJA
VIÀRIA,

UN SERVEI
ESSENCIAL

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

LA BUGADERIA

MANIPULATS

Servei de manipulats (envasat, etiquetatge, retractilats, verificació...), seri-
grafia i confecció  tèxtil i gestió de documents (digitalització, tractament 
de dades i destrucció) per a empreses i administracions. Treballem per a 
diferents sectors com l’automoció, l’alimentació animal o el vitivinícola.

La fragilitat de l’àrea de manipulats es veu greument afectada per la crisi sani-
tària, la qual obliga a tancar les instal·lacions durant unes setmanes. La represa 
de l’activitat és paulatina i es pateix una forta desacceleració d ela feina que 
repercuteix en la caiguda de la facturació.

L’envelliment i la pèrdua de productivitat de les persones treballadores d’aquesta 
àrea, sumat a l’augment dels seus salaris obliguen a buscar fórmules per a garantir 
la seva continuïtat, com l’aposta per la manipulació alimentària en fred.  A finals 
d’any s’inicia la creació d’aquesta nova línia de treball arrel de la necessitat d’un 
dels nostres clients. S’hi veu una oportunitat estratègica de generar noves feines 
i estabilitat laboral.

MANIPULACIÓ
ALIMENTÀRIA

EN FRED:
NOVA APOSTA
ESTRATÈGICA



24

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. 

Arran de la pandèmia, l’activitat als enclavaments s’ha vist afectada. Molts han 
deixat de produir durant mesos i han reprès la feina amb variacions. Això ha 
afectat considerablement la facturació i s’han hagut de reubicar en altres àrees 
els treballadors.

ENCLAVAMENTS LABORALS

BUGADERIA

El Celler Familia Torres comunica la decisió de finalitzar el projecte Viu 
la Vinya, arran de la pandèmia. Posa punt i final després de 12 anys de 
trajectòria una iniciativa singular de Mas Albornà mereixedora de diferents 
reconeixements i premis.
La COVID-19 agreuja la delicada situació de rendibilitat en què es trobava el 
servei havent de tancar el quiosc pel confinament al mes de març. Davant 
la situació i després d’intents per a revertir-la i la manca de rendibilitat, es 
decideix  no continuar amb la concessió.

ELS ESTRALLS
DE LA COVID:

TANCAMENT DELS
TALLERS VIU LA VINYA

I DEL QUIOSC
DE L’HOSPITAL
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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 assumeix el repte de transformar una em-
presa local i familiar en una iniciativa social d’impacte, de creixement i 
amb projecció. 

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).

En ser un servei essencial, la bugaderia experimenta un fort creixement i una reestructuració 
en tots els sentits: volum de roba rentada, equip humà i processos. Els clients de l’àrea so-
ciosanitària ens donen més kg per a rentar fruit de la pandèmia. Això implica una adaptació a 
les noves necessitats: s’habiliten espais de COVID, els treballadors es protegeixen amb nous 
equips de protecció personals i es modifiquen els torns. També s’adquireix nova maquinària 
per cobrir la demanda i es fa una ampliació de l’espai de treball.

ADAPTACIÓ
A LA COVID-19

Durant el 2020 hi ha un fort increment de volum de roba a rentar per part de l’Hos-
pital de Martorell (a partir de juny). A raó d’això, es crea un nou torn de treball i 
s’incrementa la plantilla en un 80%, passant de 16 a 29 treballadors. S’incorpora 
un nou programa informàtic específic per a dur la traçabilitat de la roba des de la 
recollida fins a l’entrega i una segona furgoneta de reforç. 
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La Fundació elabora al nou obrador de  La Llacuna embotits artesanals i els ven 
als diferents punts de venda propis (botigues a La Llacuna i La Granada) així com 
distribueix a clients com ara supermercats, restaurants, carnisseries i xarcuteries.

Nova orientació: iniciem les vendes a BonPreu i Caprabo
Reorientem l’estratègia de venda i ens estrenem amb la distribució a supermer-
cats. Incorporem un nou vehicle frigorífic de petites dimensions. Ens hi posicio-
nem com a producte de proximitat i som presents als establiments del territori. 
També tanquem la botiga de Sant Quintí de Mediona i la de la llacuna passa a 
ubicar-se a l’obrador.

Nou packaging i nova web de venda online
Estrenem nous envasos per a la venda als lineals dels supermercats que continu-
en la construcció de la nostra imatge de marca així com obrim un nou canal de 
venda que permet arribar a més consumidors (www.embotitsmallart.com)

S’inicia l’elaboració de plats preparats
A la botiga de La Granada comencem a vendre plats preparats fets amb cuina de 
mercat i elaborats frescos com ara hamburgueses, broquetes o croquetes gràci-
es a l’equipament de cuina que disposem i la incorporació d’un cuiner a l’equip.

Establim un conveni de col·laboració amb el Consell Regulador del Gall del Penedès 
(IGP) a través del qual elaborem en exclusiva productes fets amb aquesta aviram. 
Comptem amb l’assessorament gastronòmic de la Fundació Alicia. Amb la complicitat 
de les institucions públiques del territori, presentem el primer Paté rústic de Gall del 
Penedès i Confit de Gall, una mostra d’èxit de producte fet amb economia circular, 
el naixement d’un nou patrimoni gastronòmic del Penedès i la creació d’un producte 
responsable i conscient.

ALIANÇA AMB
LA IGP GALL DEL

PENEDÈS EN
FORMA DE NOUS

PRODUCTES 
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5. LA COMUNICACIÓ 

L’àrea té la finalitat d’explicar el projecte social de la Fundació, sensibilitzar 
i crear una repercussió positiva a la societat sobre les diferents capacitats 
de les nostres persones, generar opinió sobre la realitat del col·lectiu, in-
formar sobre les novetats i activitats de l’organització tant a dintre com a 
fora i promoure projectes d’impacte social que contribueixin també a la 
captació de fons.

14è Calendari Social: LES PETITES COSES
El catorzè calendari social de la fundació posa en valor les petites coses que ens 
fan ser més feliços amb un cant al positivisme i la felicitat. Per primera vegada, els 
protagonistes són únicament persones de la Fundació.

Col·laboració amb el Vinseum
Seguint la col·laboració iniciada el 2020, un treballador Mas Albornà és contractat 
com a vigilant de l’exposició itinerant.

Rebem suports
Diferents organitzacions, a través dels seus respectius programes d’ajusts, ens 
fan confiança i contribueixen a la construcció del nostre projecte social, com és el 
cas de la fundació “la Caixa” a través de la seva oficina a Vilafranca del Penedès, 
la Fundació Familia Torres, el departament d’Afers Socials i Famílies de la Gene-
ralitat de Catalunya, la Fundació Pinnae i la Fundació ONCE.
A banda, arran de la COVID, rebem molts suports d’organitzacions ciutadanes 
que ens fan lliurament de mascaretes, Epis o material per a la llar.  
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6. ANNEX
AUDITORIA ANUAL
DE COMPTES 2020 
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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


