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La Fundació Drissa és una entitat sense 
ànim de lucre impulsada l’any 1999 per 
l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa 
pública de la Generalitat de Catalunya, i 
dos empresaris, a títol individual. L’entitat 
té com a primer objectiu treballar per a 
la millora de la qualitat de vida de les 
persones que pateixen problemes de salut 
mental i molt especialment per a les que 
tenen un trastorn mental sever.

Per desenvolupar l’objecte social de 
l’entitat les línies de treball implementades 
són la integració laboral i l’habitatge.

El treball és una eina terapèutica clau 
en el procés de rehabilitació psicosocial 
i una de les eines més importants 
d’apoderament de la persona i de lluita 
contra l’estigma social de la malaltia 
mental. Tanmateix són poques les 
persones que pateixen aquestes 
problemàtiques que treballen. D’acord 
amb l’informe anual de l’INE “El empleo 
de las personas con discapacidad”, 
de desembre de 2019, l’any 2018 la 
discapacitat que presenta la menor taxa 
d’activitat és la malaltia mental amb un 
29,1%.

En relació amb la implementació del 
servei d’habitatge, aquesta ha estat la 
resposta a una necessitat cada cop més 
important del col·lectiu.

Missió
Millorar la qualitat de vida de 
les persones amb problemàtica 
de salut mental, especialment 
els trastorns mentals severs, 
mitjançant el treball i l’habitatge.

Visió
Esdevenir referents en el nostre 
territori en l’àmbit de la inserció 
laboral i de l’habitatge per a 
persones amb  problemes de 
salut mental. Ens volem distingir 
per l’excel·lència dels nostres 
serveis i dels nostres productes, 
així com pel nostre compromís en 
la lluita contra l’estigmatització del 
col·lectiu.

Valors
Compromís
Passió
Confiança
Sostenibilitat econòmica i 
mediambiental
Cooperació.

PRESIDENT
Max Marcó
Empresari.

VICEPRESIDENT
Joaquim 
Casanovas
Gerent de l’Institut 
d’Assistència 
Sanitària i l’Institut 
Català de la Salut a 
Girona.

SECRETARI
Josep Maria Solé
Director de Support-
Girona.

VOCALS
Martí Masferrer
Gerent de l’Hospital 
de Figueres.
Maria Combalia
Presidenta de 
l’Associació Família 
i Salut Mental de 
Girona i Comarques.
Teresa Lapiedra
Isabel Bosch

El Patronat de la 
Fundació és l’òrgan 
superior de direcció 
i control de l’entitat

Finalitat 
de l’entitat

Missió, visió i 
valors

Òrgans 
de 
govern
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Serveis de jardineria i forestal
● Manteniment integral de jardins, podes, segues, 
   desbrossaments
● Tractaments fitosanitaris i assessorament fitopatològic
● Construcció de jardins, renovació d’espais
● Neteja de boscos, finques forestals, finques urbanes 
   amb o sense edificacions
● Retirada dels residus.

Serveis de pintura
● Pintura industrial, hospitalària
● Pintura decorativa, d’interior i exterior 
   (persianes de comerços, façanes, …)
● Pintura rehabilitació, reparadora i amb aplicació de 
   solucions a problemes diversos
● Pintura a domicili, oficines, botigues, etc.
● Estucats i d’altres acabats amb l’aplicació de 
   tècniques diferenciadores
● Impermeabilització de cobertes
● Senyalització de pàrquings
● Restauració de mobles.

Serveis de neteja
● Neteja viària, de parcs i jardins
● Recollida de residus
● Neteja a particulars i comunitats de veïns
● Neteja de mobiliari urbà
● Neteja d’oficines i despatxos i manteniment.

Horta ecològica
L’entitat disposa d’una finca d’onze hectàrees, ubicada a 
Campllong, acreditada amb la certificació de producció 
agrària ecològica CCPAE, que garanteix els processos 
de producció i cultius ecològics a Catalunya i Europa. 

Servei de càtering Biodrissa
Càterings realitzats amb productes ecològics, de 
proximitat i saludables.
Biodrissa és la marca de la Fundació Drissa per a 
la línia de negoci d’horticultura ecològica: producció 
(a l’horta), transformació (a l’obrador), venda (a les 
botigues) i càtering. La fundació disposa de dos punts 
de venda: la Botiga Biodrissa Mercat del Lleó i la Botiga 
Biodrissa Barri Vell de Girona.

Cartera de serveis
Serveis productius
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La Fundació Drissa promou la utilització de 
materials ecològics i antial·lèrgics, responsables amb 
el medi i les persones
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Servei d’acollida
● Diagnòstic i orientació 
   sociolaboral per a 
   persones amb 
   problemàtica derivada de 
   salut mental

Servei prelaboral
● Tallers de capacitació 
   teòrica, tècnica i 
   professional
● Acompanyament en el 
   procés de capacitació
● Orientació sociolaboral

Servei d’habitatge
● Llar amb suport
● Servei d’autonomia a la 
   pròpia llar
● Servei d’atenció a domicili

Servei 
d’acompanyament 
al mercat laboral 
ordinari
● Recerca de feina
● Orientació laboral
● Intermediació empresarial
● Acompanyament en el 
   procés d’inserció laboral
● Assessorament a 
   l’empresa

Serveis socials

El 23 de març de 1999 es va constituir la Fundació Drissa, amb la missió de 
millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental, a 
través del treball. Va ser una aposta de l’empresa pública Institut d’Assistència 
Sanitària i de dos empresaris reconeguts de la demarcació de Girona. Amb 
motiu d’aquesta efemèride, l’any 2019, la Fundació Drissa va desplegar un pla 
de comunicació important amb la voluntat de fer un recorregut pels resultats 
i les fites aconseguides per l’entitat durant aquest temps. El punt àlgid de la 
celebració però va tenir lloc l’1 de juny, amb una festa d’aniversari dedicada 
a totes les persones, professionals, entitats i institucions que han fet possible 
aquests vint anys. La celebració, que es va dur a terme a l’horta ecològica 
Biodrissa de Campllong, es va organitzar en clau interna, amb l’assistència 
de tot el personal i el seu patronat. L’acte, presentat i conduït pels locutors del 
programa de ràdio “Ens patina l’embrague”, va tenir moments molts simbòlics i 
sentits. Una diada per recordar.

El 2019, un any especial.
La Fundació Drissa fa vint anys 
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Durant la festa d’aniversari, 
els assistents van penjar els 

seus desitjos a una figuera 
plantada a l’horta Biodrissa 

amb motiu de l’efemèride.
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20 anys de creixement 
Els inicis 

Tres pares
L’IAS i dos empresaris

Uns estatuts
Una persona i un bolígraf

Pintura Jardineria Manipulats Horta 
ecològica

Neteja 

20 anys
de servei 
Un centre 
especial de 
treball, amb cinc 
línies de negoci

Servei de suport al 
mercat laboral ordinari 
amb 80 places

Servei d’habitatge 
amb 48 persones 
ateses 

En antena, més de  
600 programes
de ràdio

Servei prelaboral amb 65 
places i seus a Girona, Santa 
Coloma de Farners i Figueres

Més de
1.000
persones 
acollides

35% 
de taxa   
inserció 
laboral

3.000.000
d’euros de 
pressupost 
anual

Més de
130
treballadors

Cada dia 
250
persones són 
ateses 
als nostres 
serveis

Més de
80
professionals 
amb 
problemes de 
salut mental
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Biodrissa és la marca que neix de l’activitat d’horticultura 
ecològica de la Fundació Drissa, propietària d’una 
finca ecològica que abasta 11 hectàrees d’extensió, 
dedicada al cultiu de fruiters, verdures i hortalisses de 
la temporada. La producció d’horta està acreditada 
amb la certificació de producció ecològica CCPAE, que 
garanteix els processos de producció i cultius ecològics 
a Catalunya i Europa, les certificacions de qualitat ISO 
9001, medioambiental 1400, i de venda de proximitat de 
productes agroalimentaris. 

Els productes es transformen i comercialitzen a 
l’obrador i a les botigues Biodrissa. Els punts de venda 
ofereixen una carta àmplia de productes i serveis: 
gama variada d’amanides i cremes per emportar i 
preparades per cuinar o menjar al moment, a més 
dels sucs Biodrissa, fets de fruita i verdura, amb 

tecnologia cold-pressed (premsa en fred), l’única 
que permet la conservació intacta dels nutrients del 
suc durant el procés d’extracció. Drissa ha comptat 
per al desenvolupament de la carta de sucs amb la 
col·laboració de Fundació Alícia. El negoci, que també 
compta amb una línia de càtering, es fonamenta en el 
concepte de producte “saludable” i de “proximitat”, atès 
que s’alimenta dels productes de l’horta ecològica i 
transformats que es duen a terme a l’obrador. 

Biodrissa és una marca que neix amb el segell de la 
sostenibilitat i es caracteritza per ser respectuosa amb 
el medi ambient en tots els processos de producció 
i cultius. Els plàstics utilitzats són biodegradables i 
compostables, i els dels sucs i les cremes són PET, els 
més ecològics que hi ha en aquests moments al mercat. 
El transport es realitza amb una furgoneta elèctrica.

I un gran projecte empresarial:
Biodrissa, una marca inclusiva, ecològica i sostenible

El 14 de febrer de 2019 la fundació inaugura un 
nova botiga al Barri Vell de Girona, mereixedora 

del Premi Avantguarda 2019 de la Nit del 
Comerç de Girona i menció especial dels Premis 
d’Arquitectura de les comarques gironines 2019. 
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Qualitat Apoderament Model de 
salut mental 
de Girona

Aliances pels drets de les persones amb 
discapacitat, pel creixement empresarial, pel 
lideratge en l’àmbit del treball i per les famílies

Creixement sobre 4 eixos 

Amb projecte de futur 

Enfortiment de 
la governança 
de l’entitat

Millora dels 
serveis 
existents i 
de la seva 
accessibilitat

Creixement de 
les línies de 
negoci i molt 
especialment 
de Biodrissa.

Impuls al 
projecte 
“Empreses 
saludables”

Acreditació 
oficial de la 
qualificació 
professional

Obertura 
d’“Ens patina 
l’embrague” al 
món!
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Despeses 

Compres i aprovisionaments -326.012,22 €

Despeses de personal -2.735.062,01 €

Altres despeses -476.460,85 €

Amortització de l’immobilitzat -84.678,67 €

Despeses totals
-3.622.213,75 €

Ingressos 

Vendes i ingressos de l’activitat 1.229.537,46 €

Subvencions de l’activitat 2.176.575,87 €

Ingressos de patrocinadors i 
col·laboracions 87.056,72 €

Altres ingressos 122.146,30 €

Subvencions de capital 54.462,24 €

Ingressos totals
3.669.778,59 €

Resultat d’explotació 47.564,84 €
Resultat financer 2.513,59 €
Resultat de l’exercici 50.078,43 €

·

Resultats econòmics 
Tancament 2019

Distribució dels ingressos Distribució deles despeses

Vendes i
ingressos

de l’activitat

34%

Finançaments
de serveis

59%

Ingressos de 
patrocinadors i 
col laboracions

2%

Altres 
ingressos

3%

Subvencions 
de capital

2%

Despeses 
de personal

-76%

Compres i 
aprovisionaments

-9%

Amortització de 
l’immobilitzas

-2%

Altres
despeses

-13%

l’immobilitzas
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Professionals Recursos 
humans

Recursos humans amb problemes
de salut mental

La plantilla de persones 
amb contracte laboral a 
data 31 de desembre de 
2019 és de 136 persones 
amb un promig d’edat 
de 44,97 anys pels homes i 
44,66 anys per les dones.

A 31 de desembre de 2019 al CET Drissa (Centre Especial de Treball) 
hi treballen 81 persones amb especials dificultats (80 persones amb 
malaltia mental i 1 persona amb discapacitat intel·lectual). El total de 
persones ateses durant l’any 2019 ha estat de 103.

Dones amb
contracte indefinit

67,6%

PERSONES TREBALLADORES PER EDAT

25 < = 30 anys
2 (2%)

45 < = 49 anys
17 (21%)

> = 55 anys
15 (19%)

31 < = 44 anys
28 (35%)

50 < = 54 anys
19 (23%)

PERSONES TREBALLADORES PER GRAU DE DISCAPACITAT

33 < = 45
21

51 < = 55
8

>= 65
43

46 < = 50
8

PERSONES TREBALLADORES PER TIPUS DE CONTACTE
Indefinit
44

Temporal
37

PERSONES TREBALLADORES PER GENERE
Homes
59

Dones
22
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Unitats de Suport i Ajustament Personal i 
Social i valoracions integrals (USAP)

Formació

Homes amb
contracte indefinit

50,5%

Indicadors USAP Desembre 2019

Nre. Persones treballadores 81

Nre. altes noves 21

Nre. excedències 0

Nre. Insercions mercat ordinari 1

Nre. Finalització contracte 22

Nre. Accidents laborals 16

Homes
79

Dones
61

Aquestes unitats són un equip multidisciplinari 
de professionals que acompanyen les persones 
treballadores amb problemes de salut mental. L’objectiu 
és ajudar a les persones treballadores amb problemes 
de salut mental a assolir els seus objectius en el seu lloc 
de treball en quatre àmbits: laboral, personal, relacional 
i social. Per fer-ho, l’entitat ha desenvolupat una eina, 
anomenada valoracions integrals, per saber de forma 
objectiva l’assoliment dels objectius pactats amb cada 
persona usuària a nivell productiu i laboral.

RESULTATS
La puntuació mitjana global ha estat de 6,3%. Un 40% 
de les persones han tingut una valoració per sota de la 
mitjana, i un 44% per sobre. 

L’any 2019 s’ha fet un acomiadament, cap baixa 
voluntària, sis suspensions en període de prova, tres 
jubilacions, una defunció, dos incapacitacions permanents 
i onze finalitzacions de contracte, cap reclamació del 
servei i cap denúncia per assetjament sexual.

L’objectiu de Drissa és formar el personal en la seva actualització de coneixement 
i pràctica orientats a la millora de la qualitat dels serveis que s’ofereixen. En aquest 
sentit, el programa formatiu ha estat tan divers com diferents han estat les necessitats.

Durant aquest any 2019 s’han impartit un total de 92 formacions, 64 de les quals 
estaven previstes dins el pla formatiu. Durant l’execució del pla formatiu s’han 
potenciat les accions de tipus ambiental (54%) i de perspectiva de gènere (43%).

Hi ha hagut una participació total de 140 persones treballadores
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ÍNDEX DE SATISFACCIÓ 
Un 16% de les persones participants valora per sobre 
del 80% la formació impartida, mentre que el 60% 
situa la seva satisfacció en la franja del 70- 80%.

ACCIONS FORMATIVES DESTACADES

● Curs bàsic de seguretat i salut laboral

● Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador
 de productes fitosanitaris.

● Curs de preparació per a la Certificació Europea 
 de motoserra (ECC1-ECC2).

● Formació de salut mental en perfil de joves.

● Formació en l’ús de l’aspirador George.

● Formació en ergonomia.

● Formació específica en fibromiàlgia.

● Formació en mediació, gestió de conflictes per 
 a professionals de l’àmbit social.

● Formació en plataformes elevadores mòbils 
 segons UNE 58923:2014.

● Formació TOPHOUSE (competències 
 professionals en l’atenció i suport a l’habitatge 
 de persones amb discapacitat amb criteris 
 de la Convenció Internacional dels Drets de les 
 Persones amb Discapacitat).

● Nova legislació en matèria d’igualtat entre 
 dones i homes en l’ocupació.

● Novetats sobre el registre diari de la 
 jornada laboral.
● Formació en primers auxilis.

29.350,25 €
de cost de formació

526
Hores de formació

Seguretat en el treball 
La conscienciació de la prevenció dels riscos laborals 
de la Fundació Drissa és molt alta. L’equip de prevenció 
de riscos laborals de l’entitat ha continuat realitzant 
actuacions amb l’objectiu de minimitzar el risc al màxim.

Durant el 2019 s’han tramitat setze assistències a la 
mútua d’accidents (deu assistències sense baixa, sis 
assistències amb baixa (dues per accident “in itinere” i 
quatre per accident laboral).

● Planificació anual i pla de prevenció
● Memòria anual
● Formació als treballadors nous
● Assessoraments varis
● Visita horta i actualització d’AR*
● Visita botiga i actualització d’AR
● Visita jardineria i actualització d’AR
● Visita obrador i actualització d’AR

● Visita al prelaboral Figueres
● Visita al prelaboral Sta. Coloma 
 de Farners
● Visita al Parc Hospitalari Martí i 
Julià i actualització d’AR
● Visita personal de neteja i 
 actualització d’AR
● Revisió accidents

● Coordinació empresarial
● Protocol de treballadors sensibles
● Protocol EPI
● Protocol d’equips de treball
● Formació periòdica als
 treballadors
● Formació en primers auxilis
● Sonometria

*Avaluació de riscos

ACTUACIONS
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Igualtat de gènere
Drissa ha continuat aplicant el pla d’accions per assolir 
la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones a 
l’entitat. Aquest pla va ser registrat a la Direcció General 
d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya com a PI-
REG-114-2017.

Amb data 31 de desembre de 2019, l’entitat compta 
amb 136 persones treballadores, de les quals un 77 
són homes i 59 són dones. Comparativament amb el 
31 de desembre de 2018, s’ha mantingut el mateix 
percentatge en plantilla:

Homes
57%

Homes
6

 77  59

Dones
43%

Dones
3

COMITÈ D’EMPRESACONTRACTACIONS

Dones
39%

Homes
61%

BAIXES

Dones
36%

Homes
64%

PATRONAT

Dones
33%

Homes
67%

En relació amb la categoria professional, 
les superiors han estan ocupades per 

dones, mentre que els homes han ocupat 
les categories de menys rang
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L’apoderament és un valor transversal que es practica 
en la quotidianitat empresarial i social de la Fundació 
Drissa. L’any 2019 ha destacat la continuació sobre els 
projectes següents:

Projecte “Pacient expert”
El pacient expert és aquella persona afectada per 
una malaltia crònica amb capacitat per responsabilit-
zar-se’n, i amb coneixements per identificar i afrontar 
els símptomes i gestionar l’impacte físic, emocional i 
social de la malaltia, per millorar així la seva qualitat 
de vida. Aquesta figura ha estat integrada en els 
serveis de l’entitat amb quatre persones treballado-
res amb discapacitat derivada de problemes de salut 
mental. S’han realitzat dotze sessions de pacient 
expert, en col·laboració amb l’Institut d’Assistència 
Sanitària.

Participació a la Comissió Mixta en Salut 
Mental de les Comarques Gironines
La Comissió Mixta en Salut Mental de les Comarques 
Gironines és un grup de treball integrat per usuaris i 
professionals de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions 
de l’IAS. També en formen part l’Associació Catalana 

de Bipolars (ACB), l’Associació Mentalitza’t, l’Asso-
ciació Família i Salut Mental de Girona i Comarques 
i la Fundació Drissa. L’essència de la comissió és 
apoderar les pròpies persones usuàries en la cons-
titució com a grup que desenvolupa accions segons 
objectius.

La Comissió Mixta ha consolidat el projecte de pre-
venció i lluita contra l’estigma en els joves “Compartint 
experiències”. Alhora són activistes d’Obertament i hi 
col·laboren en la branca de sensibilització a adolescents 
i joves a través d’aquest projecte. També estan implicats 
en el projecte “Parlem-ne: converses sobre salut mental” 
que ja s’ha iniciat a la demarcació de Barcelona. Durant 
el curs 2018-2019 s’han realitzat 23 xerrades arribant a 
un total de 616 alumnes.

Projecte “Autonomia de les Brigades”
En aquest projecte es treballen les competències 
professionals de les persones treballadores del centre 
especial de treball de Drissa per tal que liderin briga-
des. Es treballa la capacitat de lideratge, l’autonomia 
en la feina, etc. La finalitat és que amb la mínima 
supervisió puguin assolir els objectius laborals i així 
poder optar a una feina al mercat laboral ordinari.
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Línies de treball prioritàries

L’apoderament 

D’acord amb el Pla estratègic de la Fundació Drissa, durant el 2019 s’han desenvolupat els 
projectes i actuacions previstes i s’han destacat com a prioritàries:
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Projecte “Participació en el servei de
suport al mercat ordinari”
A l’any 2019, hi ha un professional amb problemes de 
salut mental que forma part de l’equip del servei de 
suport al mercat ordinari. La seva tasca és la d’acom-
panyar als prospectors en les seves visites a empreses, 
suport en tasques de gestió i també ajuda en la for-
mació de persones amb problemes de salut mental en 
l’àmbit de la informàtica, etc.

Projecte “Aprendre a l’hort de l’escola”
Aquesta iniciativa pretén, a través de la gestió i el 
manteniment d’horts escolars de centres educatius de 
primària, facilitar la interacció entre diferents col·lectius 
(alumnes, mestres d’escola, persones amb problemes 
de salut mental i gent gran). El projecte va ser recone-
gut com a experiències inspiradores de Governança 
Democràtica i transformació social en el tercer sector 
social (Premis La Confederació).

L’activitat està dirigida per l’equip de mestres però 
intervenen també, a part dels propis infants, dos 
col·lectius més; les persones amb malaltia mental de la 
Fundació Drissa, que són els responsables del taller de 
l’hort escolar, i la gent gran, tant avis dels alumnes de 
l’escola com voluntaris de l’Obra Social “la Caixa”.

L’any 2019, el projecte s’ha ampliat a deu escoles de 
la demarcació de Girona.

El 87% dels alumnes participants han valorat un 
“M’agrada molt” el taller. D’altra banda, el 81% dels 
alumnes també han valorat amb un “Molt” la seva satis-
facció amb el monitor del taller. 

Projecte “Participació en la selecció 
de personal”
Les persones amb problemes de salut mental de Drissa 
participen en la selecció dels professionals de l’àrea 
social. Aquestes persones trien al professional que des-

prés els donarà suport a l’habitatge o bé en un servei 
més formatiu. Aquesta pràctica ha tingut el reconeixe-
ment de la Taula del Tercer Sector.

Projecte “Ens patina l’embrague”
És un magazine radiofònic pensat, conduït i produït 
per persones amb problemes de salut mental que, a 
més d’oferir un rigor informatiu i uns continguts d’in-
terès, treballa competències bàsiques, transversals i 
de comunicació, contribuint a la lluita contra l’estigma 
social del col·lectiu i la sensibilització vers la salut 
mental. Amb més de 600 programes emesos des 
del 2004, aquest any, l’equip impulsa l’obertura del 
programa a la participació de totes les persones que 
es visiten a la xarxa pública i concertada o privada 
d’atenció a la salut mental de les comarques gironi-
nes. El programa s’emet en directe a Ràdio Salt i en 
diferit a d’altres emissores de la comarca: Ràdio Platja 
d’Aro, Caldes FM I Ràdio Dos 84 d’Hostalric

Participació en el comitè d’empresa
El comitè d’empresa està format de manera proporcional 
al tipus de persones treballadores. Si bé, la majoria de 
persones treballadores de la fundació són persones amb 
problemes de salut mental, la seva participació en el co-
mitè, que hauria d’haver estat majoritària, l’any 2019 no 
ha estat possible perquè no hi ha hagut persones treba-
lladores amb problemes de salut mental interessades en 
formar part del comitè en el percentatge que caldria. Així, 
el comitè està format per nou persones, de les quals, 
quatre tenen problemes de salut mental.
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L’any 2019, la fundació ha continuat treballant en la 
implantació del projecte Biodrissa, especialment en la mi-
llora de les tècniques productives (tant dels fruiters com 
de l’horta), dels productes transformats (principalment 
en la utilització de plàstic), i en l’obertura de la finca a la 
societat amb la participació de la campanya de la Gene-
ralitat de Catalunya “Benvinguts a Pagès”, per avançar 

així també en el futur programa de visites com a part de 
la promoció del negoci d’horticultura ecològica de l’entitat.

També s’ha continuat treballant en les millores de 
les valoracions integrals per poder tenir una informació 
sobre l’evolució de les competències el més objectiva 
possible i anar-la ampliant a tots els col·lectius treballa-
dors de l’entitat.

Pla de governança
L’any 2019 destaca el treball fet per Drissa en el Pla de 
Governança de l’entitat a través de la participació en el 
Programa d’acompanyament a la millora de la Gover-
nança Democràtica, una iniciativa de La Confederació, 
amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies, impulsat per enfortir el sector no lucratiu de 
serveis socials i d’atenció a les persones a traves de la 
promoció de models de governança democràtica. 

De la diagnosi realitzada a la Fundació Drissa es va 
poder comprovar que en el 57% dels ítems valorats les 
decisions es prenen de manera democràtica, de manera 
que els esforços del pla de millora es van destinar al 43% 
restant per afavorir en aquest percentatge la participació 
democràtica. Es va constituir un grup de treball format per 
78 persones que representaven totes les categories de 
l’entitat: patronat (3), direcció (3), persones treballadores 
(28), usuaris dels serveis (42) i 2 persones voluntàries. El 
pla de millora ha prioritzat les següents accions:

• Optimitzar l’espai de dinàmiques per a convertir-les 
en un espai més estructurat i facilitar així la participació 
dels membres que en formen part.

• Establir reunions informals on es pugui repensar els 
serveis i les seves millores.

• Poder tenir una escala pròpia de qualitat de vida de les 
persones usuàries dels serveis de l’entitat més adapta-
da a les nostres pròpies circumstàncies 

• Millorar el protocol de protecció de personal per 
incloure-hi les bones pràctiques de l’àrea social, on les 
persones usuàries participen directament en la selecció 
dels professionals de suport que hauran de treballar en 
els serveis socials, així com establir el mecanisme de la 
promoció horitzontal.

• Empoderar el comitè d’empresa amb una representa-
ció de cada servei o departament de l’entitat.

Innovació

Focus   Veus. Persones

 Identitat (Missió, Visió, Valors)

 Estatuts/Normatives

 Aprovació comptes

 Òrgans de Govern

 Reflexió estratègica

 Pla de Gestió + Pressupostos

 Estructura organitzativa

 Autonomia d’equip

 Autonomia persona

 Cohesió i coneixement mutu

DIAGNOSI GOVERNANÇA
 Patronat
 Equip Drissa

 Professionals
 Voluntaris
 Usuaris
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Els serveis socials de l’entitat han 
treballat per millorar la presència 
de les persones amb problemàtica 
derivada de la salut mental en el 
mercat laboral.

Servei
prelaboral
Servei de capacitació 
de persones que tenen 
problemes derivats de 
salut mental. L’entitat 
disposa de tres serveis: 
Girona, Santa Coloma 
de Farners i Figueres.

Servei de mercat laboral ordinari
Servei d’acompanyament al mercat laboral ordinari on s’atenen persones amb necessitats laborals. En aquest servei 
la persona és acollida i segons la seva valoració, necessitats i desitjos, és orientada al programa més adient.

Inserció laboral

Orientació Laboral
● Món laboral
● Procés de selecció
● Recerca activa de 
feina
● Qualitat en el 
 treball
● Pràctiques 
 laborals (quan 
 siguin possibles 
 segons normativa)

Acompanyament 
en el procés de 
capacitació
● Competències 
 bàsiques
● Competències 
 transversals
● Xarxes socials
● Taller de ràdio
● Informàtica
● Català
● Preparació carnet 
 de conduir
● Sensibilització 
 mediambiental
● Acreditació ACTIC
● Igualtat de gènere
● Prevenció de 
 riscos laborals

Tallers de 
capacitació 
teòrica, tècnica i 
professional
● Restauració de 
 mobles
● Manipulats
● Jardineria
● Horticultura
● Neteja
● Neteja i magatzem 
 (CDA)
● Rober
● Manteniment 
 de locals
● Horts escolars
● Taller de costura
● Obrador
● Jardí terapèutic
● Altres

Total persones ateses 
152

Dones 
43

Dones 
42%

Dones 
46%

Dones 
40%

Inserció al 
mercat laboral 

ordinari

Persones ateses 
Taxa 

d’inserció 
agrupada

42%

Taxa d’inserció al mercat 
ordinari 

Taxa d’inserció a mercat 
protegit

Mitjana 
de 

satisfacció
Mitjana 

de mesos 
d’estada

Homes
109

Homes
58%

Homes
54%

Homes
60%

Baixes 82Altes 87

Escala qualitat de vida  106

37 93%

70 Places
serveis prelaborals 

20%38%154
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Mereixen una menció especial, 
entre d’altres, els següents 
programes i projectes que 
formen part d’aquest servei:

Incorpora
Programa finançat per l’Obra Social “la Caixa” que té 
per objectiu millorar la integració sociolaboral de les 
persones en situació de vulnerabilitat. A part de les 
insercions i l’acompanyament a les persones, cal posar 
en valor la prospecció i el contacte amb les empreses 
que permet aquest programa.

Punts formatius Incorpora Girona
Formen part del programa Incorpora de la Fundació 
Bancària “la Caixa”. L’any 2019, la Fundació Drissa 
n’ha desenvolupat un com a membre del Clúster Èxit. 
L’objectiu d’aquests punts és facilitar la inserció labo-
ral de persones amb especials dificultats, oferint a les 
empreses la promoció de la Responsabilitat Social 
Corporativa.

L’element diferenciador d’aquests punts formatius que 
ofereix el Clúster Èxit està en el fet de que es treballa 
conjuntament amb tres i que és l’únic punt formatiu 
Incorpora destinat a persones amb especials dificultats.

Aquest any Drissa ha realitzat un punt formatiu 
d’Atenció al Client.

Agència de Col·locació
L’any 2019, la Fundació Drissa ha continuat col·laborant 
amb l’agència de col·locació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, eina que permet actuar com a  mediador 
entre les persones en recerca de feina i les empreses 
amb l’objectiu d’assolir un millor grau d’adaptació al lloc 
de treball.

Serveis Integrals d’Orientació, 
Acompanyament i Suport a la Inserció 
de persones amb trastorns de la salut 
mental (SIOAS)
● Serveis d’orientació i informació per a l’ocupació i 
 autoocupació.
● Millora de les competències personals, formatives, 
 professionals i tècniques.
● Ampliació del nombre d’empreses col·laboradores.
● Suport als empresaris en tots els aspectes 
 relacionats en la contractació de persones amb 
 trastorn mental greu.
● Realització de les tasques de seguiment i suport 
 a la inserció laboral de les persones amb trastorn 
 mental greu.

Activitat 2019

Empreses visitades 44

Empreses visitades noves 18

Empreses contractants totals 31

Empreses contractants ordinàries 24

Empreses contractants protegides 6

Empreses contractants noves 13

Convenis amb empreses 2 Activitat 2019

Total persones ateses  410

Persones noves registrades  205

Persones perceptores de prestació de desocupació 23

Persones ateses procedents de col·lectius 
amb dificultats d’inserció 410

Ofertes de treball captades 336

Persones enviades a ofertes 205

Ofertes de treball cobertes 80

Llocs de treball captats 339

Llocs de treball coberts 80

Contractes de treball 80

Contractes de treball indefinits 1

Persones contractades 80
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El Servei d’Atenció 
Domiciliària 
Aquest servei es defineix com 
un conjunt organitzat i coordinat 
d’accions que es realitzen a la llar 
de la persona usuària, proporcio-
nant atencions personals, atencions 
de caràcter urgent, ajuda a la llar 
i suport social segons demanda. 
L’objectiu final és potenciar l’auto-
nomia de la persona usuària i unes 
condicions adients de convivència 
en el seu propi entorn.

Llar amb suport 
La Llar amb suport és un dispo-
sitiu comunitari de rehabilitació, 
integrat a la Xarxa de Salut 
Mental i Addiccions, per donar 
resposta a aquelles persones 
usuàries amb trastorn mental 
sever que no disposen de su-
port familiar i/o habitatge, ni de 
la suficient capacitat econòmica 
per tal de viure a la comunitat 
de manera totalment autònoma. 
L’objectiu de la llar amb suport 
és permetre que les persones 
usuàries visquin a la comunitat 
amb autonomia, amb el suport 
d’un equip de professionals que 
vetlla pel funcionament quotidià 
de cada pis.

Per poder complir amb aquest 
objectiu, la Fundació disposa 
d’un pis on hi poden viure fins a 
un màxim de sis persones.

El Programa d’autonomia 
a la pròpia llar (PSALL) 
El Programa d’autonomia a la 
pròpia llar (PSALL) té per objectiu 
contribuir al desenvolupament de la 
persona en les activitats de la vida 
diària, a la llar i a la comunitat, per 
augmentar l’autonomia personal i 
assegurar la seva integració en la 
comunitat.

La finalitat d’aquest servei és que les persones amb problemes de salut mental visquin a la comunitat amb 
plena autonomia. L’any 2019 s’han fet un total de 7.144 serveis, que equival a 595,33 serveis mensuals

Habitatge i atenció domiciliària

6
homes atesos en aquest servei

Dones 
36%

Dones 
24%

Persones ateses Persones ateses 

Homes
64%

Homes
76%

3711
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Altres dades i actuacions d’interès
La Fundació ha renovat les certificacions 
ISO 9001:2008 de qualitat i la ISO 
14001:2004 mediambiental.

3,35% 
a serveis 
laborals de 
l’entitat (CET 
o servei 
de mercat 
laboral 
ordinari) 

96,65% 
al servei 

d’habitatge
La Fundació 

Drissa ha acollit  
239

persones

Activitat 2019

Acollida 92%

Prelaboral Gironès  86%

Prelaboral Alt Empordà  93%

Prelaboral la Selva 97%

Acompanyament al mercat laboral ordinari 94%

*Aquest any 2019, la mesura del grau de 
satisfacció no s’ha pogut completar en alguns 
serveis, degut a que la seva valoració es fa en 
l’any vençut i l’exercici 2020 (moment de realització 
d’aquesta memòria) ha estat condicionat per la 
pandèmia de la Covid-19.

Projecte Bluefields
Projecte de cooperació internacional per al desenvolu-
pament d’una xarxa d’atenció a la salut mental Blue-
fields (Nicaragua) en què la Fundació Drissa hi partici-
pa, conjuntament amb l’Institut d’Assistència Sanitària, 
la Universitat de Girona, l’Ajuntament de Girona i la 
Comunitat Terapèutica del Maresme. La Fundació Dris-
sa ha treballat en l’assessorament en la implantació 
d’un recurs d’inserció laboral. Bluefields és una ciutat 
agermanada amb Girona.

Emplea +
Eina que millora l’orientació i la inserció laboral de per-
sones amb risc d’exclusió social, creada per la Funda-
ción Accenture per treballar per competències. L’eina 
s’ha aplicat al servei prelaboral i al servei d’acompan-
yament al mercat laboral ordinari de Drissa.

Hàbits saludables “Alimenta la teva salut”
L’objectiu del projecte és la promoció de la salut de les 
persones amb trastorns mentals severs per millorar la 

seva qualitat de vida, a través de diferents activitats i amb 
la col·laboració dels serveis sanitaris. Han participat en 
aquest projecte 54 persones (24% dones i 76% homes). 
El nivell de satisfacció ha estat d’un tres sobre quatre.

Projecte Rebooks
El projecte Rebooks, de venda de llibres de segona 
mà, avança l’any 2019 amb la implantació del programa 
informàtic de gestió i la consolidació de tres punts de 
venda al Gironès: Taller degustació La Fundació (Mas 
Xirgu), Botiga Biodrissa Barri Vell de Girona i Cafeteria 
El Coro (Sarrià de Ter). 

Aquest projecte neix de la visita a Israel de Support-Gi-
rona, la Fundació Ramon Noguera i la Fundació Drissa 
per conèixer el model d’inserció laboral de l’entitat de Tel 
Aviv Shekulo Kov”. Amb aquesta entitat i amb col·labora-
ció també d’Ecosol Caritas s’ha implementat una fran-
quícia del projecte Rebooks a Girona. El projecte, que es 
va iniciar l’any 2018, permet treballar la capacitació per a 
persones amb dificultats laborals o que es troben en si-
tuació de vulnerabilitat mitjançant la reutilització de llibres.
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Dia Mundial Salut Mental 2019 a Girona 
L’any 2019, una trentena d’activitats van omplir el 
programa commemoratiu del Dia Mundial de la Salut 
Mental a comarques gironines, que pren com a tema 
principal la prevenció del suïcidi, fixat per la Federació 
Mundial de Salut Mental (WFMH) per aquest any. Sota 
el lema “Parlar i escoltar, salva vides”, les entitats or-
ganitzadores del programa commemoratiu de la diada 
a comarques gironines van voler contribuir a trencar 
tabús, idees errònies i prejudicis sobre el problema i 
alhora ajudar a conèixer els factors de risc per saber 
identificar-los i aprendre a abordar-los. El programa va 
estar organitzat per les organitzacions que encapçalen 
la diada a comarques gironines: l’Associació Família i 
Salut Mental de Girona i Comarques, l’Institut d’Assis-
tència Sanitària, Support-Girona i la Fundació Drissa, 

responsable de la coordinació. El 5 d’octubre va tenir 
lloc a la Rambla de Girona l’acte central de la diada, 
amb una matinal festiva i reivindicativa dirigida a la 
ciutadania, que va tenir el seu punt àlgid en la lectura 
del manifest “Parlar i escoltar, salva vides”, a càrrec de 
membres de l’associació de familiars. Concretament, el 
23 d’octubre, Drissa va organitzar el contacontes “Fuig, 
Bèstia”, a càrrec de la narradora Mon Mas. “Fuig, Bès-
tia” és la primera sessió del projecte “Narracions per a 
la salut” de la Federació Salut Mental Catalunya, que 
vol apropar la salut mental al públic infantil. El conta-
contes es va fer amb els infants de primer de primària 
d’una de les escoles col·laboradores de la Fundació 
Drissa en el projecte de lluita contra l’estigma social de 
persones amb problemes de salut mental “Aprendre a 
l’hort de l’escola”. 

● L’any 2019 també destaquen les múltiples intervencions de professionals de la Fundació Drissa en 
diferents fòrums, nacionals i internacionals, així com a la Universitat de Girona, per incidir, d’una banda, 
en la divulgació de l’entitat i la seva missió, i per compartir, d’altra banda, la seva expertesa en els 
diferents àmbits en què treballa. 
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Apunts sobre la salut mental

Trastorns de l’estat d’ànim
● La seva principal característica és que afecten la 
persona emocionalment i suposen una alteració de 
l’humor. Un exemple és el trastorn bipolar, que combi-
na períodes de molta exaltació (maníacs) amb altres 
de total abatiment (depressius). La durada de cada 
fase varia en cada persona, i s’alternen amb altres 
períodes en què l’estat d’ànim es normalitza i els símp-
tomes de la malaltia desapareixen pràcticament per 
complet. Els trastorns depressius són un altre tipus de 
trastorns de l’estat d’ànim, que presenten símptomes 
com la tristesa, la desesperança i la inhibició.

Trastorns d’ansietat
● Són trastorns en els quals predominen la por i la 
inseguretat, i es caracteritzen per l’anticipació d’un 
futur perill o desgràcia acompanyats d’un sentiment 
incòmode. Alguns exemples són el trastorn de pànic, 
el trastorn obsessiu-compulsiu, les fòbies i el trastorn 
d’estrès posttraumàtic.

Trastorns relacionats amb substàncies
● Aquests inclouen problemes associats a l’abús de les 
drogues il·legals o legals. Els símptomes més habi-
tuals són canvis en el comportament (alteracions en la 

Què és la salut mental? 
● L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la 
salut com “l’estat complet de benestar físic, mental i 
social, i no només l’absència d’afeccions o malalties”. I 
descriu la SALUT MENTAL com “un estat de benestar 
en el qual l’individu és conscient de les seves pròpies 
capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, 
pot treballar de forma productiva i fructífera i és capaç 
de fer una contribució a la seva comunitat”.

Què és la malaltia mental?
● Una possible definició és “una alteració de tipus 
emocional, cognitiu i/o del comportament en què 
queden afectats processos psicològics bàsics com 
l’emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la 
conducta, la percepció, l’aprenentatge, el llenguatge, 
etc., i que dificulta a la persona la seva adaptació en 
l’entorn cultural i social.”

Hi ha diferents tipus de malalties mentals.
Fem un apunt dels principals:
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gana o en el somni, disminució del rendiment 
escolar o laboral, falta de motivació...), can-
vis físics (pèrdua o increment de pes sobtats, 
deteriorament en l’aspecte físic, tremolors... ) i 
canvis socials (canvi d’amics, problemes legals, 
necessitat de diners...).

Trastorns psicòtics
● Són els coneguts com trastorns de separació 
de la realitat ja que causen un despreniment 
de la mateixa (deliris). L’exemple més notable 
és l’esquizofrènia. La característica principal és 
que la persona experimenta una greu distorsió 
entre els seus pensaments i emocions. És fre-
qüent que senti o vegi coses que no existeixen, 
s’aïlli del seu entorn, descuidi el seu aspecte, 
els seus quefers o cregui coses que no són 
veritat.

Trastorns de personalitat
● Aquests trastorns es caracteritzen perquè 
la persona presenta una forma de sentir i de 
comportar-se que s’aparta molt del que és 
socialment acceptat, com poden ser conductes 
violentes, inestabilitat o grans dificultats per 
relacionar-se. Exemples d’aquests trastorns 
són el trastorn límit de personalitat i el trastorn 
antisocial de la personalitat.

Pot una persona amb malaltia 
mental fer una vida normalitzada 
(treballar, formar una família, 
mantenir relacions socials, etc.)?
● Sí. Pot i hauria de poder fer-la. Pot fer-la 
perquè amb el tractament mèdic i farmacològic 
adequat i amb l’entorn social i familiar favora-
ble, una persona amb malaltia mental deixa de 
tenir les limitacions que pot suposar la malaltia. 
I hauria de poder fer-la perquè tots tenim els 
mateixos drets a una vida normalitzada, encara 
que molt sovint els prejudicis que lamentable-
ment encara hi ha a la societat els impedeixen 
gaudir i exercit tots els seus drets.

Magnitud de les dades
● Segons l’última Enquesta de Salut de Catalunya 
(2018), el 7,5% de la població de 4 a 14 anys té 
probabilitat de patir un problema de salut mental, 
sense diferències segons el sexe. Els infants de 
classe social menys afavorida (9,2%) i aquells que 
tenen progenitors amb estudis secundaris (9,4%) 
tenen una prevalença més alta de patir un proble-
ma de salut mental que els infants de classe social 
més afavorida (4,6%) i aquells amb progenitors 
amb estudis universitaris (3,6%).

D’altra banda i segons les ultimes dades publica-
des per la Central de Resultats (2017), una de cada 
7 persones ateses per un centre de salut mental 
(CSMA) té un nivell socioeconòmic molt baix, 
entenent com a tal el compliment d’alguna d’aques-
tes condicions: percepció d’una renda mínima 
d’inserció o equivalent, percepció d’un subsidi de 
desocupació o exhauriment del mateix o percep-
ció d’una pensió no contributiva. La meitat dels 
pacients atesos pels CSMA presenten diagnòstics 
corresponents a persones amb trastorn mental greu 
(51,1%), i una tercera part són pacients en condi-
ció de complexitat (32.3%), segons la Central de 
Resultats 2017.

A comarques gironines i segons les dades regis-
trades en l’última memòria anual de l’Institut d’As-
sistència Sanitària (2019), els ingressos hospitalaris 
disminueixen en general un 6% respecte l’any 2018 
i especialment els vinculats a la complexitat en 
un 14%. En canvi, l’activitat comunitària creix un 
6% en l’atenció als adults, en un 5% en l’atenció a 
l’abús de substàncies i un 4% en l’atenció infanto-
juvenil. Aquestes dades són resultat de diferents 
millores introduïdes en la Xarxa de Salut Mental i 
Addiccions però sobretot es deuen a l’increment de 
professionals en els darrers dos anys i la posada en 
marxa de programes assertius comunitaris.
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