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La Fundació 
Drissa

L’entitat

Missió

Visió

Valors

La Fundació Drissa és una entitat sense ànim 
de lucre impulsada a l’any 1999 per l’Institut 
d’Assistència Sanitària i dos empresaris a títol 
individual. Drissa té com a primer objectiu treba-
llar per a la millora de la qualitat de vida de les 
persones que tenen problemes de salut mental 
i molt especialment per a les que tenen un tras-
torn mental sever.

Per desenvolupar l’objecte social de l’entitat, les 
línies de treball implementades són, la integra-
ció laboral i l’habitatge.

El treball és una eina terapèutica destacable 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 que 
pateixen les persones que tenen aquestes pro-
blemàtiques. Tanmateix són poques les persones 
que tenen un problema de salut mental i que 
treballin. D’acord amb l’informe anual de l’INE 
“El empleo de las personas con discapacidad” 
(Desembre de 2021), a l’any 2020 la discapaci-
tat que presenta la menor taxa d’activitat és la 
derivada de problemes de salut mental amb un 
26,6% (a l’any 2019 era un 27,1%).

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

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

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.

Compromís
Passió 
Confiança
Sostenibilitat econòmica 
i mediambiental 
Cooperació.

La Fundació Drissa
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Serveis Serveis productius
Horta ecològica

Serveis de Neteja

Serveis de PinturaServeis de càtering 
Biodrissa

Serveis de Jardineria i Forestal

L’entitat disposa d’una finca d’onze hectàrees, ubicada a
Campllong (Gironès), acreditada amb la certificació de producció 
ecològica CCPAE, que garanteix els processos de producció i cul-
tius ecològics a Catalunya i Europa. La Fundació Drissa comer-
cialitza els seus productes ecològics amb la marca BIODRISSA i 
disposa d’un obrador i de dos punts de venda: Botiga Biodrissa 
Mercat del Lleó i Botiga Biodrissa Barri Vell.

Càterings elaborats amb productes ecològics, 
de proximitat i saludables.

*La Fundació Drissa promou la utilització de materials ecològics i 
antial·lèrgics, responsables amb el medi i les persones.

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.

Pintura industrial, hospitalària
Pintura decorativa, d’interior i exterior (persianes de comerços, 
façanes, etc.)
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.

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.

La Fundació Drissa
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Serveis socials 
Servei d’acollida

Servei d’acompanyament al 
mercat laboral ordinari

Servei prelaboral

Servei d’habitatge

Diagnòstic i orientació sociolaboral per a 
persones amb problemàtica de salut mental

Els serveis socials de l’entitat treballen per facilitar que les perso-
nes amb un problema de salut mental puguin mantenir la feina i 
trobar noves oportunitats laborals.

Tallers de capacitació teòrica, tècnica i professional
Acompanyament en el procés de capacitació
Orientació sociolaboral.

Recerca de feina
Orientació laboral
Intermediació empresarial
Acompanyament en el procés d’inserció laboral
Assessorament a l’empresa.Llar amb suport

Servei d’autonomia a la pròpia llar
Servei d’atenció a domicili.

Serveis centrals:  C. Santander, 1 – Girona
Prelaboral. Av. Sant Narcís, 22 baixos – Girona
Prelaboral. C. Francesc Camprodon, 24 – Santa 
Coloma de Farners
Prelaboral. C. Sant Antoni, 63 – Figueres 
Obrador Biodrissa. C. Taquígraf Martí, 16 – Girona
Botiga Biodrissa Mercat del Lleó. Pl. Calvet i 
Rubalcaba, s/n – Girona
Botiga Biodrissa Barri Vell. C. Ciutadans, 
11 – Girona
Finca ecològica Biodrissa. Ctra. C-25, 
s/n – Campllong
Magatzem Operacions. Av.Països Catalans,
226 - Salt

Seu dels centres de les diverses activitats realit-
zades pel Centre Especial de Treball (CET) de la 
Fundació Drissa:

La Fundació Drissa
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Resultats econòmics

TOTAL / 4.242.443,77 €

Altres ingressos

Dotacions per
amortitzacions
124.978,30 €

Compres
341.227,23 €

Serveis exteriors
447.914,41 €

Altres
45.671,13 €

TOTAL / 4.174.396,42 €
179.320,30 €

Resultat
68.047,35 €

Vendes

Subvencions, 
donacions i 
llegats

Personal1.685.605,54 €

2.377.517,93 €

3.214.605,35 €

Ingressos

Despeses

Drissa assoleix l’equilibri financer malgrat la complexitat 
d’un exercici marcat encara per la pandèmia.
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Professionals
La plantilla de persones amb contracte laboral 
a data 31 de desembre de 2021 és de 145 perso-
nes.

Segons el tipus de contracte, el 75% dels homes 
té un contracte indefinit i la mitjana d’edat és de 
46 anys.

En relació amb les dones, el 91% té un contracte 
indefinit i la mitjana d’edat és de 43 anys.

Tipus de contracte i edat

Persones treballadores amb 
problemes de salut mental
A 31 de desembre de 2021 al CET Drissa (Centre 
Especial de Treball) hi treballen 88 persones 
amb especials dificultats (87 persones amb una 
malaltia mental i 1 persona amb discapacitat 
intel·lectual). 

Total persones ateses 2021

Places ocupades a 1/01/2021

Places ocupades a 31/12/2021

Altes/Baixes

108

88

88

20/20

Situació de les persones treballadores amb especials dificultats a 
31 de desembre de 2021

1

Per grau de discapacitat
Nombre persones treballadores

Nombre persones treballadores

Nombre persones treballadores

Nombre persones treballadores

Indefinits

Dones Homes

Substitucions

Per tipus de contracte

Per gènere

Per edat

33% a < = 45% 46% a < = 50%   46% a < = 50%   46% a < = 50%   > = 65%

23

26% 14%

63%

26%

1,1% 3,4% 34,1% 20,4% 20,4% 20,4% 

74%

37%

7% 1% 52%

12 6 1 46

55

23

3 30 18 18 18 

65

33

20 a 
<= 24 anys

25 a 
<= 30 anys

31 a 
<= 44 anys

45 a
 <= 49 anys

50 a
 <= 54 anys

55 anys i 
més

Professionals
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Les USAP Formació
Les Unitats de Suport i Ajustament Personal i Social i valoracions 
integrals (USAP) són un equip multidisciplinari de professionals 
que acompanyen les persones treballadores amb problemes de 
salut mental.

L’objectiu és ajudar a les persones treballadores 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 

L’objectiu de Drissa és formar a les persones 
treballadores en la seva actualització de co-
neixement 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. D’altra 
banda, l’entitat treballa, conjuntament amb la 
federativa Ammfeina per aconseguir les acredi-
tacions professionals de les persones treballa-
dores, i en concret, d’aquelles que durant l’any 
2020 varen realitzar la prova pilot del Conforcat, 
prova que s’ha vist afectada pels canvis realitzats 
en aquest organisme.

Durant aquest any 2021 s’han impartit un total 
de 102 formacions, quaranta de les quals es-
taven previstes dins el pla formatiu i les altres 
han estat generades per la implementació de 
millores i noves necessitats. Durant l’execució 
del pla formatiu s’han potenciat les accions de 
tipus ambiental (41%) i de perspectiva de gènere 
(41%).

Un 66% de les persones 
participants valora per 
sobre del 80% la for-
mació impartida aquest 
any.

88

40.561,57 €
1.897,33

20
20

1
--

12

La puntuació mitjana global 
de les persones valorades 
ha estat de 5,3 sobre 10. Un 
22,5% de les  persones han 
tingut una valoració per sota 
de la mitjana i un 55% per 
sobre.

L’any 2021 s’han registrat dos acomiadaments disciplinaris, una 
baixa  per jubilació, un per suspensió per esgotament d’IT, dues 
suspensions en període de prova, i una denúncia per assetjament 
sexual. 

Nre. de persones treballadores

Nre. d’altes noves

Nre. de baixes

Nre. de finalitzacions de contracte

Nre. d’excedències

Nre. d’insercions al mercat ordinari

114 persones 
treballadores

Cost de formació 

Hores destinades
a formació

44 homes

40 dones

Resultats

Participació total Indicadors USAP Desembre 2021

Professionals
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Seguretat en el treball

Accions formatives destacades
Anglès
Càpsules en línia sobre 
teletreball, gestió del temps i 
mesures laborals, positivisme 
conscient, entre d’altres.
Coaching individual
Formació en Covid-19
Formació en seguretat de 
productes fitosanitaris

Formació en substàncies 
tòxiques
Formar en digital
Nivell bàsic de fitosanitaris
Plataformes elevadores
Primers auxilis
Xarxa de salut mental i 
addiccions

Durant el 2021 s’han tramitat 28 assistències a la mútua d’ac-
cidents: catorze assistències sense baixa (una per accident “in 
itinere”) i catorze assistències més, amb baixa, una de les quals 
per accident “in itinere”.

Durant aquest any han causat baixa per contingències comunes 
derivades de la Covid-19, divuit persones treballadores.

Planificació anual i memòria
Formació PEMP i altura

Formació als treballadors nous (continuada)
Formació en primers auxilis

Avaluació neteja i pisos (actualització)
Avaluació jardineria (actualització)

Plans d’emergències prelaborals
Revisió accidents

Visites i informe d’oportunitats millora
Protocol treballadors/es sensibles

Avaluació Sars-Cov-2 (actualització)
Pla de contingències Sars-Cov-2

Formació Sars-Cov-2
Assesorament Sars-Cov-2

En relació amb les actuacions previstes per a 
l’any 2021 es destaca, a part de les habituals, la 
tasca realitzada per continuar adaptant l’entitat 
a les mesures de protecció contra la Covid-19 
establertes per les autoritats sanitàries.

Grau de compliment de les accions planificades

Actuacions 2021

25% 50% 75% 100%

Professionals
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Durant el 2021, Drissa ha continuat aplicant el Pla d’Igualtat 
registrat a la Generalitat de Catalunya com a PI-REG-114-2017. 
La Comissió d’Igualtat ha treballat i presentat a l’Adminstració 
l’adaptació del Pla d’Igualtat a la nova normativa.

Pel que fa a les noves contractacions, un 59,4% 
han estat homes i un 40,6% dones. Les baixes 
d’empresa han estat un 50% homes i un 50% 
dones. 

En relació amb la categoria professional, les superiors 
han estan ocupades per dones, mentre que els homes 
han ocupat les categories de menys rang.

El 95,71% de les persones treballadores de 
l’entitat consideren que no existeix discriminació 
per raó de sexe. 

L’actual comitè d’empresa és el resultat d’una 
llista de nou homes i sis dones, produint-se un 
increment de dones respecte a l’anterior man-
dat.

Amb data 31 de desembre de 2021, la plantilla 
de la Fundació Drissa estava formada per 145 
persones, 81 homes (56%) i 64 dones (44%). Hi 
ha hagut una disminució d’un 2% de dones a la 
plantilla respecte al 31/12/2020.

Pel que fa a la bretxa salarial, aquesta és de 
+29,5% a favor de les dones, ja que aquestes 
són les que ocupen els càrrecs de direcció o de 
professionals de suport. 

Igualtat de gènere

2020 20202021 2021

46% 54%44% 56%Dones Homes

Patronat 42% dones
Equip directiu 100% dones
Professionals suport 71%
Professionals operaris 26%

Professionals
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Línies de treball 
prioritàries

A finals del 2019 el Patronat va aprovar el Pla 
estratègic de l’entitat 2020- 2023, que s’articula 
sobre tres eixos estratègics

D’acord amb aquests eixos s’han desenvolupat 
diferents línies de treball, de les quals es destaquen:  

L’apoderament és un valor transversal que es practica en la quoti-
dianitat empresarial i social de la Fundació Drissa. Hi ha diferents 
projectes inclosos en aquesta línia de treball:

El pacient expert és aquella persona afectada per una malaltia 
crònica amb capacitat per responsabilitzar-se’n, i amb coneixe-
ments per identificar i afrontar els símptomes i gestionar l’impac-
te 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 treballadores amb discapacitat 
derivada de problemes de salut mental. Aquest ha estat un dels 
projectes que s’ha hagut d’adaptar a la situació de la Covid-19, ja 
que les actuacions més importants del projecte es duen a terme 
amb l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), al Parc Hospitalari 
Martí i Julià de Salt.

“Aprendre a l’hort de l’escola” és un projecte de 
gestió i manteniment d’horts escolars a centres 
educatius públics de primària. Està dissenyat 
amb l’objectiu final de lluitar contra l’estigma de 
les persones que pateixen problemes de salut 
mental.  A través de la cura dels horts escolars, 
les persones treballadores de la línia de pro-
ducció d’horta ecològica ensenyen als infants a 
conrear. Ho fan amb l’ajuda de gent gran volun-
tària, habitualment avis i àvies, i sota la direcció 
dels mestres de les escoles que estableixen 
les competències a treballar. El projecte està 
finançat per CaixaBank.

Durant l’any 2021 es reprèn el projecte, que 
havia quedat aturat parcialment a causa de la 
pandèmia.

És un magazine radiofònic pensat, con-
duït i produït per persones amb proble-
mes de salut mental que, a més d’oferir 
continguts d’interès amb rigor informatiu, 
treballa competències bàsiques, trans-
versals i de comunicació, contribuint 
així a la lluita contra l’estigma social del 
col·lectiu i la sensibilització vers la salut 
mental.

Viabilitat de l’entitat
Reforç del sistema de Salut Mental de Girona
Aliances

L’apoderament

El pacient expert

Projecte “Aprendre a l’hort 
de l’escola” 

Projecte “Ens patina l’embrague”
Amb més de 650 programes emesos des de 
l’any 2004, l’any 2021, el programa ha tornat a 
la presencialitat en els estudis de Ràdio Salt, 
després de dues temporades d’emissió telemàti-
ca a causa de la pandèmia. Estrena graella i s’hi 
incorporen nous locutors a l’equip. El programa 
s’emet en directe a Ràdio Salt i en diferit a d’al-
tres emissores de la comarca: Ràdio Platja d’Aro, 
Caldes FM i Ràdio Dos 84 d’Hostalric.

Línies de treball prioritàries
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87% (gener-agost)
83 % (setembre-desembre)

*El criteris per mesurar l’èxit educatiu com a rendiment i promoció dels usuaris adults 
és haver superat el 25% de les assignatures/mòduls/etc. matriculats.

La Foixarda és un projecte social pioner especialitzat en salut 
mental en l’àmbit de l’educació per afavorir l’èxit educatiu de les 
persones amb problemes de salut mental en les diferents etapes 
educatives i situacions socials.

Actuacions

Projecte educatiu La Foixarda

Per prevenir-ne el fracàs i l’abandonament educatius perquè els 
problemes de salut mental se’n consideren predictors i, a més a 
més, solen començar en l’adolescència i la primera edat adulta i, 
per tant, en etapes educatives.

Per millorar-ne l’ocupabilitat, ja que les persones amb proble-
mes de salut mental tenen un menor nivell educatiu assolit que 
la població general (només el 4,73% té educació superior) i estan 
en situació d’exclusió laboral.

Per afavorir-ne la recuperació perquè el manteniment o la re-
cuperació del projecte de vida a través de l’educació i la formació 
i, després, del treball es considera un factor psicosocial bàsic i 
un mitjà fonamental d’empoderament i de lluita contra l’estigma 
social.

Suport a l’alumnat

Formació al professorat

Assessorament educatiu

Suport entre iguals (grups d’ajuda 
mútua d’estudiants amb problemes 
de salut mental)

Reforç educatiu 

Suport psicològic i pedagògic en 
l’aprenentatge

27

40
42

22

58 % (gener-agost)
67 % (setembre-desembre)

Total persones ateses

Total plans de suport 

Total assessoraments 

Total sessions GAM
% d’èxit educatiu*

% de persones que no han 
abandonat els estudis

Indicadors principals

Línies de treball prioritàries
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Innovació
En aquest àmbit s’han continuat desenvolupant els projectes que 
ja s’havien iniciat l’any anterior. A continuació se’n mencionen 
alguns:

Projecte de valorització de productes de l’horta ecològica mit-
jançant la utilització de tecnologies emergents per al tractament 
de sucs i cremes de verdures. Aquest projecte es desenvolupa 
amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i la participació de 
l’IRTA, la Feixa d’en Feliu i Formatges Montbrú.

Com a continuació de la diagnosi i Pla de transformació 4.0 rea-
litzats a l’any anterior, gràcies a ACCIÓ-Gencat, s’ha dut a terme 
el projecte de Machine learning per a la predicció de l’absentisme 
laboral, que també ha rebut el suport d’Acció mitjançant un cupó 
d’Indústria 4.0.

L’agent digital és una persona treballadora de la 
Fundació Drissa amb problemes de salut men-
tal, altament competent a nivell digital, la qual 
està a disposició de qualsevol persona treba-
lladora de l’entitat, amb o sense problemes de 
salut mental, per ensenyar-li tot allò que neces-
siti per millorar la seva competència digital. 

Aquesta figura apareix com a resposta a la diag-
nosi sobre la bretxa digital que es va dur a terme 
durant la pandèmia, en què es mostrava que 
només el 29% de les persones treballadores de 
l’entitat eren competents digitalment.

Grup Operatiu HORTIVALOR

Machine Learning

Agents Digitals

Línies de treball prioritàries
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Sostenibilitat mediambiental
L’any 2021 la Fundació Drissa ha treballat i sistematitzat el compliment dels Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible de l’entitat. Aquest treball ha donat continuïtat 
a la tasca feta en anys anteriors, en què la fundació ja tenia com objectiu el foment 
de la sostenibilitat mediambiental a través de diferents actuacions com ara l’ús de 
maquinària i vehicles elèctrics, l’aplicació de mesures per a l’estalvi d’aigua i paper 
o la utilització de productes mediambientalment responsables. 

Beneficis dels ODS

Accions fetes el 2021

Obrir portes a nous mercats  
Estalvi de costos, estalvi energia i aigua 
Millora l’eficiència  
Generació d’aliances amb altres actors 
Més facilitats en les contractacions públiques
Millora de la reputació i augment de confiança 
Adelentar-se a les normatives
Millora de la salut mental (àmbit laboral, clima 
laboral …)  

Feina digna  
Centre Especial de Treball de Drissa 

(CET) 

Inserció laboral de persones amb una 

malaltia mental, tant en el mercat ordi-

nari com al CET 

Capacitació de persones amb una 

malaltia mental pel món laboral 

Solidaritat  
Drissa com a entitat sense ànim de 

lucre. 

Col·laboracions regulars amb entitats 

sense ànim de lucre del tipus La Sopa, 

Càritas, etc.

Millora de les competències de les 
persones treballadores   
Implementació de la igualtat de 
genère i de la no discriminació per 
qualsevol causa
Transparència

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Línies de treball prioritàries
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Subsidiarietat  
Servei Habitatge 
Serivei Prelaboral 
Servei Mercat Ordinari 
La Foixarda 
Conforcat 
USAP 
Agents digitals 

Contribució  
Participació activa en l’economia regio-
nal: obrador, botigues, etc. 
BAP: Benvinguts a pagès 
Projecte Estrella 
Projecte Rebooks 
Sensibilització i lluita contra l’estigma-
tització de les persones amb una malal-
tia mental: Programa de ràdio, etc.
Celebració Dia Mundial de la Salut 
Mental
Formació a entitats socials no 
especialitzades sobre salut mental 

Corresponsabilitat  
Col·laboracions amb altres ens per 
millorar els drets de les persones amb 
una malaltia mental
Aliances amb Grup Èxit, Clúster Èxit, 
universitats i Campus Arnau d’Escala 
Aliança 2030 
Cooperació amb Bluefields, Nicaragua 

Ètica  
Empresa saludable 

Vinculació
Projectes vinculants com “Aprendre a 
l’hort de l’escola”  
Pràctiques i voluntariats 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

*Aquesta sistematització es fa de manera continuada, segons l’evolució de les activitats de l’entitat.

Línies de treball prioritàries
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Transparència  
Informes i memòries anuals 
Governança democràtica 

Equitat i justícia
Absència de diferències 
salarials de gènere 
Pla de prevenció de l’assetjament sexual 
Pla d’igualtat 
Inexistència de discriminació de gènere 
segons el llocs de treball 

Millora de la qualitat de vida 
Servei de càtering equilibrat i saludable 
Pacient expert 
Programa per deixar de fumar 
Pla de mobilitat sostenible durant la 
jornada laboral mitjançant la Girocleta 
Concil·liació de la vida laboral i familiar 
Projecte “Construint una adaptació 
saludable”

Compromís medioambiental 
Producte 100% ecològic i de temporada 
Foment de la biodiversitat mitjançant 
composicions de fruiters, horta i bosc 
amb refugis d’aus i insectes
Marc de gestió medioambiental 
de la ISO 14001 
Packaging sostenible 
Vehicles i maquinària de treball 
amb energia híbrida o elèctrica 
Aula de natura 
Gasos efecte hivernacle 

Economia circular  
Gestió circular dels residus 
mitjançant el compostatge 
Producció en base a la temporalitat 
del consum i comerç dels productes 
Tècniques innovadores d’embasat 
per allargar la caducitat dels productes

Total 1 3 25 14 19 4 3 14 2 25 4 9 10 0 8 7 4

Línies de treball prioritaries
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Benestar a la feina Inserció laboral    
El projecte “Benestar a la feina” és un projecte 
iniciat a l’any 2020 per millorar el clima laboral 
de l’entitat. Aquest any 2021 s’han sistematitzat 
les mesures que ja es venien aplicant de manera 
individualitzada o que havien estat implantades 
en exercicis anteriors. El projecte reposa sobre 
dos eixos de treball:

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. 

Tallers de capacitació teòrica, tècnica i professional

Acompanyament en el procés de capacitació

Orientació laboral

Restauració de mobles    Manipulats   Jardineria   Horticultura  
Neteja   Neteja i magatzem (CDA)   Rober   Manteniment de locals
Horts escolars   Taller de costura   Obrador   Jardí terapèutic   Altres

Competències bàsiques   Competències transversals  Xarxes socials
Taller de ràdio   Informàtica   Català   Preparació carnet de conduir
Sensibilització mediambiental   Acreditació ACTIC   Igualtat de 
gènere

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

Aquest any, l’entitat les ha protocol·litzat i donat 
a conèixer al personal. La idea és que votessin 
les seves preferències en assemblea però això 
no estat possible a causa dels condicionants de 
la pandèmia. No obstant això, s’han continuat 
aplicant com sempre mesures com ara la flexi-
bilització laboral, suport als hàbits saludables, 
concessió de microcrèdits, descomptes en els 
serveis de l’entitat per a persones treballadores, 
ajudes per cobrir les necessitats bàsiques, entre 
d’altres.

Drissa disposa d’una aplicació web interactiva, 
a través de la qual es pot mesurar l’estat d’ànim 
de les persones treballadores i recollir opinions 
i recomanacions de forma anònima i voluntària, 
fet que permet disposar en temps real de la 
situació del clima laboral. Drissa ha implan-
tat aquesta eina com a canal de comunicació 
interna únic, de manera que la informació de 
l’empresa al seu personal es vehicula per aquest 
canal. En tancament de 2021, el 77% de la planti-
lla utilitza l’eina de forma habitual.

La implantació de mesures de 
conciliació, que són moltes i molt 
diverses. 

Mesura de l’índex de benestar en 
temps real

Índex de benestar: 75% (a partir de 75% 
es considera un clima laboral excel.lent)
Mitjana professionals de suport: 79%
Mitjana professionals operaris: 72%

Places
Total persones ateses
Taxa d’inserció laboral
Índex de satisfacció del servei

Indicadors 2021

Indicadors 2021

Servei prelaboral

Programes i activitats:

75
163
28%
91%

Línies de treball prioritàries
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El servei SIOAS ofereix:

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. 

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

Servei de mercat laboral ordinari Resum d’activitat 2021
126 persones ateses (51,6% homes i 48,4% 
dones).
Taxa d’inserció a mercat ordinari ha estat del 
26% (66,6% homes i 33,3% dones).
Taxa d’inserció a mercat protegit: 11%
(50% homes i 50% dones).
Taxa d’inserció agrupada: 37%
Mitjana d’estada al servei fins a tenir feina 111 
dies els homes i 152 les dones.

Serveis d’orientació i informació per a l’ocupa-
ció i autoocupació.
Millora de les competències personals, forma-
tives, professionals i tècniques.
Ampliació del número d’empreses col·labora-
dores.
Suport als empresaris en tots els aspectes 
relacionats en la contractació de persones amb 
trastorn mental greu.
Realització de les tasques de seguiment i su-
port a la inserció laboral de les persones amb 
trastorn mental greu.

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. La Fundació Drissa 
desenvolupa el programa com a membre del Clúster Èxit. 

En aquest programa s’ha assolit un 129% en l’objectiu d’inserció 
laboral.

Serveis Integrals d’Orientació i Acompanyament i Suport 
a la Inserció de persones amb trastorns de la salut mental.

Incorpora

SIOAS

Empreses visitades
Empreses visitades noves
Ofertes gestionades
Nous convenis de col·laboració

Indicadors 2021
132
88
51
5

Línies de treball prioritàries
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Els Punts formatius Incorpora Girona formen part del progra-
ma Incorpora de la Fundació  Bancària “la Caixa”. L’any 2021, la 
Fundació Drissa n’ha desenvolupat un com a membre del Clúster 
Èxit. L’objectiu d’aquests punts és facilitar la inserció laboral 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 altres entitats (Fundació Ramon Noguera, Fundació Astrid 
21 i Ecosol) i en que és l’únic punt formatiu Incorpora destinat a 
persones amb especials dificultats.

Aquest any Drissa ha realitzat un punt formatiu de Comerç i 
magatzem, posant especial èmfasis en  la formació en carretons 
elevadors i agenda digital (PDA).

La finalitat d’aquest servei és que les persones amb problemes 
de salut mental visquin a la comunitat amb plena autonomia. 
L’any 2021 s’han fet un total de 6.920 serveis, que equival a 576 
serveis mensuals. 

Cal destacar que l’any 2021 ha estat un exercici molt complex, 
especialment en el Servei de la llar amb suport, atès que la 
Generalitat de Catalunya hi ha aplicat el mateix protocol que les 
residències de gent gran, de manera que ha calgut redefinir el 
pla de contingència d’acord amb aquesta normativa vinculada a la 
Covid-19 per al sector residencial.

Aquest servei es defineix com un conjunt orga-
nitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la 
llar de la persona usuària, proporcionant aten-
cions personals, atencions de caràcter urgent, 
ajuda a la llar i suport social segons demanda. 
L’objectiu final és potenciar l’autonomia de la 
persona usuària i unes condicions adients de 
convivència en el seu propi entorn.

Durant el 2021 s’han atès a 22 persones (62.5% 
homes i 37.5% dones).

L’any 2021, 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.Punts formatius Incorpora Girona

El Servei d’Atenció 
domiciliària

Agència de col·locació

Activitat 2021
Total persones ateses
Persones noves registrades
Persones perceptores de 
prestació de desocupació
Persones ateses procedents 
de col·lectius amb dificultats d’inserció
Ofertes de treball captades
Persones enviades a ofertes
Ofertes de treball cobertes
Llocs de treball captats   
Llocs de treball coberts
Contractes de treball
Persones col·locades.

362

362
258

171
73

258
73
73
73

186

17

Habitatge i atenció 
domiciliària

Línies de treball prioritàries
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La Llar amb suport és un dispositiu comunitari de rehabilita-
ció, integrat a la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, per donar 
resposta a aquelles persones usuàries amb trastorn mental sever 
que no disposen de suport 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 fomentar 
que les persones usuàries visquin a la comunitat amb autonomia, 
amb el suport d’un equip de professionals que vetlla pel funcio-
nament quotidià de cada pis.

Per poder complir amb aquest objectiu, la Fundació Drissa dispo-
sa d’un pis de sis places. Durant el 2021 s’han atès sis persones, 
en aquest servei. Totes elles, homes.

El Programa d’autonomia a la pròpia llar 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. L’any 2021, el programa ha atès 42 
persones, de les què el 75% són homes i el 25% 
dones.

Llar amb suport
El Programa d’autonomia a 
la pròpia llar

Línies de treball prioritàries
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Aquest 2021, també se n’ha parlat ...

“Aprendre a l’hort de l’Escola” 
05/02/21

Tres de cada quatre Centres Especials de 
Treball van tancar el 2020 amb pèrdues. 
07/01/21

Treball lliura els primers 
certificats de professionalitat a 
treballadors de Drissa. 03/03/21 

El projecte de Fundació Drissa “Aprendre a l’hort de 
l’escola” ha rebut la Beca Joaquim Franch, que concedeix 
de forma bianual el Consell Municipal d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Girona. Aquesta beca, que consisteix en 
una dotació de 2.941,99 €, s’adreça a projectes fonamen-
tats en els drets socials i educatius de les persones, i que 
plantegen noves perspectives socioeducatives a la ciutat. 

Un observatori realitzat per AMMFEINA, associació que treballa per la 
inclusió laboral de persones amb un problema de salut mental, de la qual la 
Fundació Drissa és membre fundador i de la seva junta directiva, i Dincat, 
confirma l’impacte devastador de la crisi sanitària provocada per la pandèmia 
del coronavirus en els Centres Especials de Treball (CET) d’iniciativa social. 
En concret, l’enquesta apunta que el 77,6% dels CET tancaran l’any econòmic 

La directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), Ariadna Rectoret, fa  entrega dels certificats 
de professionalitat a les 34 persones amb problemes de 
salut mental que l’any 2020 van participar en un projecte 
pilot a Catalunya, que permet assolir una titulació oficial 
acreditant competències laborals adquirides en el decurs 
de l’experiència laboral. D’aquestes 34, 18 han estat per-
sones treballadores del servei de jardineria i de neteja de la 
Fundació Drissa. Rectoret ha estat acompanyada en l’acte 
realitzat a la seu de l’entitat Support-Girona pel Director 
d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, 
Josep Vidal.

per sota de la previsió que feien al gener. Aquesta ha estat 
també la situació de Drissa, que va tancar l’exercici 2020 
amb un saldo negatiu de 52.381,11€. Aquest resultat és 
causa directa de la decisió del Patronat de l’entitat, que va 
apostar, malgrat la complexitat econòmica del moment, 
no fer cap ERTO i mantenir tots els llocs de feina.



Biodrissa innova en els seus sucs i 
cremes. 05/03/21

“la Caixa” atorga 
Drissa la subvenció pel Projecte 
“Sobirania alimentària”. 25/03/21

Fundació Drissa participa en el PECT “Girona, 
Sistema Alimentari Sostenible”. 16/06/21

Finalitza el programa SIOAS 
2020-2021 amb noves insercions 

laborals. 08/06/21

El Parlament de Catalunya crea 
una Comissió d’estudi de la salut 
mental i addiccions. 16/06/21 

Biodrissa està portant a terme aquestes setmanes l’elabo-
ració i degustació de les cremes i sucs ecològics a base de 
fruites i hortalisses que posteriorment es comercialitzaran 
a les botigues de l’entitat. Aquestes suposaran un allar-
gament important de la vida útil del producte, a més de 
l’augment del seu valor nutricional i funcional. Aquesta és 
la fase de desenvolupament d’experimentació del projecte 
Grup Operatiu HORTIVALOR.

La Fundació “la Caixa” col·labora amb el projecte 
“Biodrissa, la sobirania alimentària com a oportunitat 
per transformar el territori”. En virtut del conveni signat, 
Drissa ha rebut una subvenció per la quantitat de 
56.250 €.

Drissa arriba a la finalització del programa SIOAS del curs 2020-2021. En-
guany han participat 51 persones, dotze de les quals han aconseguit la inserció 
laboral en el mercat laboral ordinari. Es destaca que en el desenvolupament del 
programa s’han contactat 131 empreses del territori.

Finalment, i després d’anys de reivindicacions, s’ha acor-
dat la creació d’una comissió al Parlament de Catalunya 
en matèria de salut mental i addiccions. L’objectiu serà es-
tudiar en profunditat i donar resposta a les necessitats del 
col·lectiu, de forma transversal i tant en l’àmbit sanitari, 
com en l’assistencial i comunitari. La Fundació Drissa serà 
membre de la comissió, en nom d’Ammfeina.

El Projecte d’Especialització i Com-
petitivitat Territorial (PECT) “Giro-
na, Sistema Alimentari Sostenible”, 
liderat per la Diputació de Girona, 
vol millorar la sostenibilitat econòmi-
ca, social i ambiental dels sistemes de 
producció d’aliments a la demarcació.

Amb aquest projecte es pretén mi-
llorar l’eficiència i el rendiment de la 
producció agroalimentària, millorar 
la qualitat de l’ocupació i millorar la 
sostenibilitat del sistema alimentari 
fent un ús més eficient dels recursos.
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Fundació Drissa signa un 
conveni de col·laboració amb la 
Universidad URACCAN. 09/07/21 

Reunió de les entitats amb la comissió d’estudi 
de salut mental al Parlament. 16/07/21

La Foixarda rep una subvenció per part de 
Dipsalut. 20/07/21 

Biodrissa obre la finca ecològica en les 
jornades Benvinguts a Pagès. 23/09/21

La Fundació Drissa ha signat un conveni de col·laboració 
amb la Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), dins el marc 
de l’agermanament entre la ciutat de Girona i el municipi 
de Bluefields, a la Regió Autònoma Costa Caribe Sur 
(RACCS) de la República de Nicaragua, i dins el des-
plegament del projecte per la salut mental de Bluefields. 
L’objectiu d’aquest projecte és iniciar un programa comu-
nitari per la inserció social i laboral de persones vinculades 
a la xarxa d’atenció a la salut mental de Bluefields.

Les entitats promotores de la comissió d’estudi en matèria de salut mental 
al Parlament, entre les quals figura la Fundació Drissa, en nom d’Ammfeina 
s’han reunit amb les diputades dels grups parlamentaris que van aprovar la 
proposta de creació de la comissió el passat 16 de juny per iniciar els treballs. 

El projecte La Foixarda rep una subvenció Dipsalut per valor de 2.932,51 €. 
Aquesta s’emmarca en la convocatòria de subvenció en matèria d’interven-
cions terapèutiques per a organitzacions no lucratives, per a l’any 2021, i dins 
el programa “Condicions i estils de vida”.

Els 2 i 3 d’octubre Biodrissa participa en la present edició de Benvinguts a 
Pagès, que enguany recupera el format presencial. L’entitat obre les portes de 
la finca ecològica de Campllong, en què el públic podrà participar en visites 
guiades, a més de tallers i activitats. El resultat serà un èxit organitzatiu i 
d’afluència de públic.

Llum verda a la subvenció del 
Dipsalut pel projecte “Alimenta la 
teva salut”. 18/08/21
Un any més, Drissa rep la subvenció de Dipsalut per tirar 
endavant el projecte “Alimenta la teva salut”. La subven-
ció, de 6.653,52 €, permet seguir contribuint a que les 
persones usuàries del servei d’habitatge siguin conscients 
dels beneficis de cuidar la seva salut física, i com això 
repercuteix de forma positiva en la salut mental.
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“La salut mental en un món 
desigual”. Octubre/21

La Fundació Drissa, un exemple d’aplicació pràctica dels 
ODS. 15/11/21

L’any 2021, la Fundació Drissa, juntament amb l’Asso-
ciació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, 
l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) i Support-Girona, 
ha recuperat els actes commemoratius del Dia Mundial de 
la Salut Mental, declarat per l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) el 10 d’octubre i impulsat per la Federació 
Mundial per a la Salut Mental (WFMH). El programa ha 
comptat amb una participació important d’institucions i 
entitats de la demarcació de Girona que d’una manera o 
altra presten serveis en l’atenció a la salut mental de tot el 
territori.

Del 3 al 10 d’octubre principalment es van dur a terme 
diferents actes professionals, culturals i festius vinculats al 
lema de la campanya, entre d’altres que s’allargaran durant 
el mes. Entre les novetats d’aquest any destaca la participa-
ció al programa de Mental Health Europe, amb una jor-
nada centrada en l’empoderament de les persones amb un 
problema de salut mental vinculat a la capacitat jurídica i 
el dret a viure de manera independent i en la comunitat.

Aquest any, la diada del 10 d’octubre 
es va celebrar a Blanes i es va obrir 
amb la I Caminada per la salut men-
tal. El moment àlgid de la celebració 
va ser la lectura del manifest “La salut 
mental en un món desigual”, a càrrec 
de membres del Clubs Social de 
Blanes, en representació del col·lectiu. 
El manifest va posar l’accent en la 
necessitat de més suports en la comu-
nitat i la inclusió social. L’acte central 
es va tancar amb els parlaments 
oficials, amb el conseller de Salut de 
la Generalitat, Josep Maria Argimon; 
i l’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, 
acompanyats per la presidenta de 

Drissa imparteix una conferència sobre la seva experiència en l’aplicació pràctica dels ODS, 
una xerrada s’emmarcada dins de l’Any Internacional de la Fruita i Verdura i organitzada pels 
Amics de la Unesco de Girona, que també van  voler conèixer l’horta ecològica Biodrissa, de 
primera mà.
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Família i Salut Mental, Maria Com-
balia. Tots van incidir en el lema de 
la diada d’enguany: “Salut Mental en 
un Món Desigual”. Fa referència als 
efectes que la pandèmia ha tingut en 
el benestar emocional de la població 
i l’empitjorament de la qualitat de la 
vida de les persones i famílies que ja té 
problemes de salut mental abans que 
esclatés la Covid-19. El conseller va 
posar la salut mental en primer pla.

Durant tot el mes, diferents serveis 
de rehabilitació comunitària en salut 
mental de l’IAS van fer activitats 
amb les persones usuàries en llocs 
emblemàtics de les seves poblacions 
per sensibilitzar la població sobre el 
lema 2021. També es van organitzar 
conferències sobre l’entrada en vigor 
de la reforma estatal i catalana de la 
capacitat jurídica i el benestar. Drissa 
va sumar al programa les jornades 
Benvinguts a Pagès.



Compromís de la Generalitat per la 
Salut Mental. 14/10/21

Entrega de diplomes 2021

Biodrissa estrena 
termosegelladora. 21/10/21 

Més del 50% dels alumnes dels 
cursos ocupacionals del programa 
Incorpora s’ha inserit al món 
laboral. 03/12/21

Drissa participa de la reunió del Pla de Salut Mental i Addiccions, integrada 
per les entitats representatives a Catalunya en aquest àmbit. El compromís del 
Govern és establir una estratègia comuna per combatre l’estigma, a curt i mitjà 
termini, a més de consolidar noves polítiques d’ocupació i inserció laboral 
de persones amb problemes de salut mental. De la mateixa manera, es volen 
cobrir totes les etapes vitals de la persona, posant èmfasi en l’àmbit educacio-
nal escolar.

Drissa participa de la reunió del Pla de Salut Mental i Addiccions, integrada 
per les entitats representatives a Catalunya en aquest àmbit. El compromís del 
Govern és establir una estratègia comuna per combatre l’estigma, a curt i mitjà 
termini, a més de consolidar noves polítiques d’ocupació i inserció laboral 
de persones amb problemes de salut mental. De la mateixa manera, es volen 
cobrir totes les etapes vitals de la persona, posant èmfasi en l’àmbit educacio-
nal escolar.

El Clúster Èxit, associació gironina del sector de l’econo-
mia social de la qual Drissa és entitat fundadora, ha fet 
entrega dels diplomes de les actuacions formatives que 
impulsa a través del programa Incorpora de la Fundació 
“la Caixa”. Aquest any han participat en el programa un 
total de 53 persones, el 90% de les quals ha finalitzat la 
formació amb acreditació i el 54% s’ha inserit laboralment 
en alguna de les empreses col·laboradores. De total de 
l’alumnat, 39 persones han fet pràctiques laborals.

La jornada ha tingut lloc a l’auditori de Support-Girona, 
ha comptat amb la participació de la regidora de Drets 
Socials de l’Ajuntament de Girona, Núria Pi. Tot seguit 
ha intervingut el CEO de Metalquímia, Josep Lagares, 
que ha pronunciat la conferència “La responsabilitat 
social de les empreses”. Després d’un espai de debat, els 
alumnes dels cursos han donat els premis Incorpora, amb 
què les entitats d’El Clúster Èxit reconeixen la tasca de 
les empreses participants. Aquest any han rebut aquest 
reconeixement les empreses Mola! Botiga de pastes, Retak 
Iberia, Costa Brava Mediterranean Foods, Fundació Emys 
i Gripark. La figura del guardó és obra de l’artista Pep 
Admetlla.
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Fundació Drissa
Carrer Santander 1, baixos
17005 Girona
Tel. 972 249344
info@fundaciodrissa.com
www.fundaciodrissa.com

La Fundació Drissa agraeix la col·laboració i suport de 
les següents institucions i entitats durant el 2021


