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“La Fundació Drissa 
sempre ha tingut clar 
que els projectes els fan 
les persones i que, per 
tant, són les persones el 
que cal posar en primer 
pla. L’experiència 
extrema viscuda aquest 
2020 ha evidenciat 
que això és així, i ens 
sentim orgullosos 
de poder-ho dir.”
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Les persones 
en primer pla
L’any 2020 ha estat un any molt complex con-
dicionat per la pandèmia de la Covid-19, que ha 
obligat la Fundació Drissa a implantar mesures de 
caràcter extraordinari. La situació de pandèmia ha 
posat a prova, un cop més, la capacitat de resposta 
i d’adaptació de l’entitat a circumstàncies excep-
cionals. Cal destacar que, malgrat les dificultats, 
Drissa va decidir no fer cap ERTO.

Atès el context en què s’ha desenvolupat l’activi-
tat, la valoració que es fa de l’exercici és positiva, 
ja que l’entitat ha assolit el seu objectiu principal 
de tancar l’any amb els mateixos llocs de feina 
que tenia abans de la pandèmia. Aquesta fita ha 
estat possible gràcies a la implicació absoluta 
de tots els nostres equips, i per aquest motiu la 
present memòria esdevé un reconeixement públic 
al seu esforç, actitud i compromís. Tots els equips, 
tant els qualificats d’essencials com els altres, han 
estat imprescindibles per poder mantenir els llocs 
de feina, ja que des del minut zero es van adaptar 
a les noves circumstàncies i van poder treballar en 
el marc d’una “nova normalitat” sense dificultats 
per arribar a totes les persones beneficiàries, amb 
especial incidència sobre aquelles que necessita-
ven més ajut.

PRESENTACIÓ

A més a més del treball dels equips, cal subratllar 
la tasca i el posicionament del Patronat de la 
Fundació Drissa, el qual, gràcies al ple suport a 
les decisions preses per l’equip de direcció, ha fet 
fàcil una situació extremadament difícil i ha ac-
tuat d’una manera que no sempre tothom sap fer: 
estar al costat de la seva gent en moments de gran 
incertesa i desconcert.

També cal posar en relleu l’esforç de les membres 
de l’equip directiu, que es va constituir en comitè 
de crisi des del minut u a través d’un seguiment 
diari de l’evolució de la situació i que ha fet una 
feina ingent d’elaboració de protocols en relació 
amb les consignes canviants de la documentació 
oficial i d’aplicació d’aquests. En aquest sentit, 
l’exercici de transparència trametent diàriament 
a tot el personal els acords presos en relació amb 
els diferents aspectes que afectaven el funcio-
nament de cada servei i persona treballadora ha 
estat exemplar i cabdal per al bon funcionament 
de l’entitat.

Uns altres aspectes que cal destacar són l’adap-
tació tecnològica que l’entitat ha aconseguit 
implantar en relació amb la situació d’excepcio-
nalitat per fer viable el teletreball i la comunicació 
diària entre el personal, la formació en múltiples 
àmbits -tant des del punt de vista preventiu com 
empresarial-, i l’adequació de les instal·lacions 
dels diferents centres de treball i negoci. Així 
mateix, ha estat clau el seguiment del benestar 
emocional de les persones treballadores i de les 
persones beneficiàries dels serveis socials a través 
de la implantació de l’app web Happyforce, que ha 
facilitat el coneixement i la interacció entre elles.

Volem expressar doncs un agraïment sincer a totes aquestes persones, a les qual dediquem la present me-
mòria, que conté una síntesi de les actuacions fetes i els resultats obtinguts gràcies al seu -al vostre- treball 

i dedicació.
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/ La Fundació Drissa
// Finalitat de l’entitat // Missió visió i valors
La Fundació Drissa és una entitat sense ànim de lucre 
impulsada l’any 1999 per l’Institut d’Assistència 
Sanitària i dos empresaris a títol individual. Drissa 
té com a primer objectiu treballar 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 trastorn mental sever. 
Les línies de treball implementades per 
desenvolupar l’objecte social de l’entitat 
són la integració  laboral i l’habitatge.

l treball és una eina terapèutica de primer ordre en el 
procés de rehabilitació psicosocial de les persones i una 
de  les eines més importants per a l’empoderament 
personal i la lluita contra l’estigma social en relació 
amb aquests trastorns. Tanmateix, les persones 
amb problemes de salut mental que treballen són 
poques. Així, d’acord amb l’informe anual de l’INE 
“El empleo de las personas con discapacidad”, de 
desembre de 2020, que fa referència a les dades de 
l’any 2019, la  discapacitat que presenta menor taxa 
d’activitat laboral és la derivada de problemes de 
salut mental, amb només un 27,8% d’ocupació (fins 
i tot inferior a l’any 2018, que era d’un 29,1%).

Pel que fa a l’habitatge, ha esdevingut cada cop més 
important implementar un servei que donés resposta 
a aquesta necessitat fonamental del col·lectiu.

La nostra missió és millorar la qualitat de 
vida de les persones amb problemàtica de 
salut mental, especialment els trastorns 
mentals servers, a través del treball.

· Compromís
· Passió 
· Confiança
· Sostenibilitat econòmica i mediambiental 
· Cooperació

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

·MISSIÓ

·VALORS

·VISIÓ
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/ Cartera de serveis
// Serveis productius

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

• Manteniment integral de jardins, 
podes, segues i desbrossaments
• Tractaments fitosanitaris i 
assessorament fitopatològic
• Construcció de jardins, 
renovació d’espais
• Neteja de boscos, finques 
forestals i finques urbanes 
amb o sense edificacions
• Retirada de residus

Serveis de Jardineria 
i Forestal

Serveis de càtering 
Biodrissa
Càterings elaborats amb 
productes ecològics, de 
proximitat i saludables.

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

Serveis de Neteja

• 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 cultiu 
ecològic a Catalunya i Europa. La 
Fundació Drissa comercialitza 
els seus productes ecològics a 
través de la marca BIODRISSA 
en dos punts de venda: botiga 
Biodrissa Mercat del Lleó i 
botiga Biodrissa Barri Vell

Horta ecològica• Pintura industrial i hospitalària
• Pintura decorativa, d’interior 
i d’exterior (persianes de 
comerços, façanes...)
• Pintura de rehabilitació i 
reparadora, amb aplicació de 
solucions a problemes diversos
• Pintura a domicili, 
oficines, botigues, etc.
• Estucats i altres acabats, amb 
aplicació de tècniques específiques
• Impermeabilització de cobertes
• Senyalització de pàrquings
• Restauració de mobles

Serveis de Pintura

LA FUNDACIÓ DRISSA
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// Serveis socials

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

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

• Recerca de feina
• Orientació laboral
• Intermediació empresarial
• Acompanyament en el 
procés d’inserció laboral
• Assessorament a l’empresa

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

Servei d’acollida Servei d’habitatge

Servei d’acompanyament 
al mercat laboral ordinari

Servei prelaboral

Destacats 2020 
· Els serveis laborals de la Fundació Drissa han atès 254 persones.

· La Fundació Drissa ha renovat les certificacions ISO 9001:2008 de 
qualitat i la ISO 14001:2004 mediambiental.

· La Fundació Drissa ha renovat la pàgina web fundaciodrissa.com i ha 
estrenat la botiga de venda per Internet biodrissa.cat

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

•Serveis centrals. C.Santander, 1 – Girona
•Prelaboral Girona. Av. Sant Narcís, 22 baixos – Girona
•Prelaboral La Selva. C. Francesc Camprodon, 24 – Santa Coloma de Farners
•Prelaboral Alt Empordà. C. Sant Antoni, 63 – Figueres 
•Magatzem IAS. Parc Hospitalari Martí i Julià. C. del Dr. Castany, s/n  – Salt
•Obrador Biodrissa. C. Taquígraf Martí, 16 – Girona
•Botiga Mercat del Lleó. Pl. Calvet i Rubalcaba, s/n – Girona
•Botiga Barri Vell. C. Ciutadans, 11 – Girona
•Horta Biodrissa. Ctra. C-25, s/n – Campllong

LA FUNDACIÓ DRISSA
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El tancament 
econòmic de l’exercici 
2020 ha estat negatiu, 
un resultat que s’ha 
de contextualitzar 
en l’any de la crisi 
econòmica i social 
derivada de la 
pandèmia i en el 
fet que la Fundació 
Drissa va decidir no 
fer cap ERTO. L’equip 
directiu va analitzar 
amb deteniment la 
situació i va prendre 
aquesta decisió, amb 
l’aval del Patronat, 
per l’impacte que 
podria tenir l’ERTO 
en l’estabilitat 
d’algunes persones 
treballadores al no 
disposar d’un sou 
segur en temps i 
forma. Cal remarcar 
que aquesta estabilitat 
s’ha aconseguit amb 
molt d’esforç per 
part de les persones 
treballadores i els seus 
equips de suport.

-52.381,11 €

Resultat d’explotació          -95.620,48 €
Resultat financer             -2.876,30 €

Resultats extraordinaris             46.115,67 €
Resultat de l’exercici            -52.381,11 €

TOTAL RESULTAT

// Resultats 
econòmics 2020

// Ingressos
Vendes i ingressos de l’activitat      1.459.285,89 €

Finançament dels serveis       2.010.309,71 €
Ingressos de patrocinadors i col·laboracions             83.178,91 €

Altres ingressos            84.588,18 €
Subvencions de capital            48.508,14 €

TOTAL INGRESSOS      3.731.986,50 €

// Despeses // RESULTAT

TOTAL DESPESES         -3.784.367,61 €

Compres i aprovisionaments          295.656,07 €
Despeses de personal      -2.945.104,28 €

Altres despeses          433.467,77 €
Amortització de l’immobilitzat          -107.263,19 €

40%

55%

2%

1%

2%
Vendes i ingressos 

de l’activitat

Ingressos de patrocinadors i 
col·laboracions

Altres 
ingressos

Subvencions 
de capital

Finançament 
dels serveis

-78%
-3%

-11% -8%

Despeses de 
personal Amortització de 

l’immobilitzat

Altres 
despeses

Compres i 
aprovisionaments
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/ Professionals // Recursos humans 
professionals

// Persones treballadores amb problemes de salut mental La plantilla de persones amb 
contracte laboral a data 31 de 
desembre de 2020 és de 145 
persones.

A 31 de desembre de 2020 treballen al CET (Centre Especial de Treball) Drissa 
88 persones amb especials dificultats (87 persones amb malaltia mental i 1 
persona amb discapacitat intel·lectual). El total de persones ateses durant 
l’any 2020 ha estat de 105. / Tipus de contracte i edat

té contracte indefinit

mitjana d’edat 

Homes

45,91 anys

77%

Homes

45,91 anys

té contracte indefinit

mitjana d’edat 

70%

Dones

43,39 anys

33% a < = 45%
26 (30%)

20 a <= 24 anys
1 (1%)

31 a <= 44 anys
29 (33%)

50 a <= 54 anys
20 (23%)

25 a <= 30 anys
1 (1%)

45 a <= 49 anys
19 (22%)

55 anys i mès
18 (20%)

51% a < = 55%
7 (8%)

46% a < = 50%
8 (9%)

56% a < = 64%
1 (1%)

> = 65%
46 (52%)

// Nombre de persones treballadores per grau de discapacitat

// Nombre de persones treballadores per gènere

// Nombre de persones treballadores per tipus de contracte

// Nombre de persones treballadores per edat

Temporals
31 (35%)

Dones
27 (31%)

Indefinits
57 (65%)

Homes
61 (69%)
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// Unitats de Suport i 
Ajustament Personal i Social i 
valoracions integrals (USAP)

// Formació

Aquestes unitats són un equip multidisciplinari 
de professionals que acompanyen les persones 
treballadores amb problemes de salut mental. 
L’objectiu és ajudar-les a assolir els seus objectius 
vitals en quatre àmbits: laboral, personal, 
relacional i social. Per aconseguir-ho, l’entitat ha 
desenvolupat una eina, anomenada valoracions 
integrals, que permet saber de forma objectiva 
l’assoliment dels objectius -productius i laborals- 
pactats amb cada persona usuària del servei.

L’objectiu de Drissa és actualitzar tant els 
coneixements teòrics com la pràctica de les persones 
treballadores per millorar la qualitat dels serveis 
que s’ofereixen. En aquest sentit, s’ha establert un 
programa formatiu divers en atenció a les diferents 
necessitats, llocs i tipus de feines.

Durant l’any 2020 s’han dut a terme un total de 94 
accions formatives, 45 de les quals previstes dins 
el pla formatiu i la resta fruit de necessitats no 
previstes, generades per la situació de pandèmia. 
Durant l’execució del pla formatiu s’han potenciat 
les accions de tipus ambiental (35%) i de perspectiva 
de gènere (28%). En total hi han participat de 114 
persones treballadores, concretament 60 homes i 54 
dones.

L’any 2020 s’ha registrat un acomiadament, una 
baixa voluntària, tres suspensions en període de  
prova i una baixa que va passar a ser pensionista, 
i no s’ha rebut cap denúncia per assetjament 
sexual.

S’han registrat 3.182 dies de baixa.

Cal destacar la feina feta donant suport a les 
persones treballadores de l’entitat durant el 
període de confinament i amb posterioritat.

En comparació amb l’any 2019, el nombre 
d’hores destinades a formació s’ha multiplicat 
per sis. Aquest augment és degut a les mesures 
implantades a causa de pandèmia, que han portat 
la fundació a aprofitar l’ocasió per millorar la 
formació dels seus equips humans i professionals.

La puntuació mitjana global de les persones 
valorades mitjançant l’eina de valoracions 
integrals ha estat de 6,1. Un 41% de les  persones 
han tingut una valoració per sota de la mitjana i 
un 59% per sobre de la mitjana.

/ Resultats

Indicadors USAP
Nre. de persones 
treballadores

Nre. d’altes noves

Nre. de baixes

Nre. d’excedències

Nre. d’insercions 
al mercat ordinari

Nre. de 
finalitzacions 
de contracte

Desembre 
de 2020

88

24

17

0

1

10

/ Hores destinades 
a formació 

3.003 hores 

PROFESSIONALS
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/ Accions formatives destacades

/ Actuacions 2020 / Grau de compliment de les 
actuacions planificades

Planificació anual i pla de prevenció
Memòria anual

Formació als treballadors nous (continuada)
Avaluació d’obres 

Avaluació xofer d’obrador-botiga
Visita nou prelaboral Figueres i avaluació

Visita Horta
Visita treballs de jardineria i avaluació

Fitxes informatives per a cada lloc de treball
Redacció de l’estudi de llum

Visita obrador i botiga
Visita Prelaboral Santa Coloma

Visita IAS i rentaplats
Revisió d’accidents

Visita Prelaboral Girona i central
Protocol de treballadors sensibles

Avaluació SARS-CoV-2 (vàries actualitzacions)
Pla de contingències SARS-CoV-2

Formació SARS-CoV-2 (continuada)
Assessorament SARS-CoV-2

Informació SARS-CoV-2

Anglès
Nivell bàsic de 
fitosanitaris
Gestió en la conciliació
Coaching individual
Patologia dual
Treballs en alçada

Formació especifica de 
neteja COVID
Formació en COVID
Poda de pomeres
Accidents de treball
Millora de la comunicació 
a la feina

Desplaçaments segurs
Formar en digital
Xarxa de salut mental
Càpsules en línia sobre 
teletreball, gestió del 
temps i mesures laborals
Entre d’altres

// Seguretat en el treball
Durant el 2020 s’han tramitat catorze assistències a la mútua d’accidents: set sense baixa (dues per accident in 
itinere i cinc per accident laboral) i set amb baixa per accident laboral.

En relació amb les actuacions previstes per a 
l’any 2020 cal destacar la tasca d’adaptació a les 
mesures de protecció contra la Covid-19. 100% 75%

PROFESSIONALS
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/ Índex de satisfacció / Cost de la formació

Un 45% de les persones 
participants ha valorat per 
sobre de 70 la formació 
rebuda, malgrat els 
inconvenients provocats 
per la pandèmia.

Drissa ha continuat aplicant el pla 
d’accions per assolir la igualtat 
de tracte i d’oportunitats entre 
els homes i les dones de l’entitat. 
Aquest pla va ser registrat a la 
Direcció General d’Igualtat de la 
Generalitat de Catalunya com a 
PI-REG-114-2017. El mes de gener 
de 2020 es va constituir la Comissió 
d’Igualtat, que ha elaborat el nou 
Pla d’Igualtat d’acord amb la nova 
normativa.

En data de 31 de desembre de 2020 
la plantilla de la Fundació Drissa 
estava formada per 145 persones: 78 
homes (54%) i 67 dones (46%). En 
comparació amb l’any 2019, hi ha 
hagut un increment de dones del 3%.

Pel que fa a les noves 
contractacions, un 47% han 
estat homes i un 53%, dones. 
Les baixes d’empresa han estat 
un 62% homes i un 38% 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. 

163.487 €

/ Patronat / Comitè d’empresa

// Igualtat de gènere

78 homes 
(54%)

67 dones 
(46%)

Homes
2019
57%

50% dones
50% homes

6 dones
9 homes

43%

2020
54%
46%Dones

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:

L’empoderament és un procés transversal i 
multidimensional per enfortir el potencial  
laboral, econòmic, psicosocial... de les persones, 
que la Fundació Drissa practica en la seva 
quotidianitat empresarial i social a través de 
diferents projectes.

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

1  /  Viabilitat de l’entitat
2 /  Reforç del sistema de Salut Mental de Girona
3 / Aliances

// L’empoderament

// Participació en el comitè d’empresa

// Projecte “Ens patina l’embrague”

Des de la seva existència, la Fundació Drissa ha defensat la representació proporcional als tipus de 
persones treballadores. Malauradament, el nou comitè no compleix aquesta premissa perquè no hi 
ha hagut persones treballadores amb problemes de salut mental interessades a formar-ne part. No 
obstant això, de les nou persones que formen part del comitè, quatre representen aquest col·lectiu.

És un magazine radiofònic pensat, conduït i produït per persones amb problemes de 
salut mental que, a més d’oferir continguts d’interès amb rigor informatiu, treballa 
competències bàsiques, transversals i de comunicació, contribueix a la lluita contra 
l’estigma social del col·lectiu i promou la sensibilització envers la salut mental. 
Amb més de 600 programes emesos des de l’any 2004, l’any 2019 l’equip impulsa 
l’obertura del programa a la participació de totes les persones que es visiten a la 
xarxa pública, concertada o privada d’atenció a la salut mental de les comarques 
gironines.

L’any 2020 el programa es reinventa i continua les emissions amb mitjans 
telemàtics, tot i que es veu obligat a deixar per a més endavant l’obertura prevista a 
altres participants. El programa s’emet en directe a Ràdio Salt i en diferit en altres 
emissores de la comarca: Ràdio Platja d’Aro, Caldes FM i Ràdio Dos 84 d’Hostalric.
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// El pacient expert

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

// Projecte “Autonomia de les 
Brigades”

// Participació a la Comissió 
Mixta en Salut Mental de les 
Comarques Gironines

El pacient expert és aquella persona afectada 
per una malaltia crònica que té capacitat per 
responsabilitzar-se’n, coneixements per 
identificar-ne i afrontar-ne els símptomes 
i capacitat per gestionar-ne l’impacte físic, 
emocional i social; en definitiva, aquella 
persona que té les eines per autogestionar la 
millora de la seva qualitat de vida. Els serveis 
de l’entitat han integrat aquesta figura 
amb quatre persones, per bé que ha estat 
un dels projectes que s’ha hagut d’adaptar 
a la situació de pandèmia, atès que a partir 
de l’abril no s’han pogut dur a terme les 
actuacions psicosocials relacionades amb 
l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS).

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 reconegut com a experiència inspiradora de 
Governança Democràtica i Transformació Social del 
Tercer Sector Social (Premis La Confederació 2018).

L’activitat està dirigida per l’equip de professorat de 
cada centre, però també hi intervenen, a més a més dels 
mateixos infants, les persones amb malaltia mental de la 
Fundació Drissa, que  són els responsables del taller de 
l’hort escolar, i la gent gran, tant els avis dels alumnes 
de l’escola com voluntaris de l’Obra Social “la Caixa”.

A causa de les mesures preventives de la Covid-19 el 
projecte va haver d’aturar els tallers amb els nens i 
nenes de les escoles i la participació de les persones 
voluntàries, però Drissa va continuar fent el seguiment 
i la cura dels horts als centres amb l’objectiu de 
mantenir-los vius per al curs vinent. Els productes 
recollits es van dur al centre La Sopa de Girona, una 
iniciativa de col·laboració amb l’Ajuntament de Girona.

Malgrat la situació de pandèmia es continua treballant per  
la millora de l’autonomia de les persones treballadores 
amb problemes de salut mental. S’estimulen la capacitat 
de lideratge i l’emancipació a la feina amb l’objectiu 
que, en la mesura de les possibilitats de cadascú, 
aquestes persones puguin assolir els objectius laborals 
pactats prèviament i optar a una feina en el mercat 
laboral ordinari. Durant el 2020 s’han hagut d’adaptar 
les valoracions de les competències professionals 
al temps efectivament treballat, ja que no totes les 
brigades han pogut fer-ho com es feia habitualment.

Aquesta comissió 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’Associació Família i 
Salut Mental de Girona i Comarques i la Fundació 
Drissa. L’essència de la comissió és empoderar 
les pròpies persones usuàries en la constitució 
com a grup que desenvolupa accions segons 
objectius. Disposa d’un projecte de prevenció i de 
lluita contra l’estigma en els joves que es desplega 
a través de xerrades en els centres docents de 
secundària i que aquest any ha quedat aturat a 
causa de la pandèmia.

LÍNIES DE TREBALL PRIORITÀRIES
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(2n semestre)
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// Projecte educatiu La Foixarda
La Foixarda és un projecte educatiu pioner la finalitat del 
qual és fomentar l’educació i la formació de les persones 
amb problemes de salut mental per afavorir-ne el 
desenvolupament, la recuperació i l’ocupabilitat.

El projecte consisteix principalment a donar suport 
educatiu als alumnes amb problemes de salut mental 
mitjançant les actuacions següents:

Sessions individuals en què  es treballa el mètode i les 
accions perquè no abandonin els estudis, tinguin èxit 
educatiu i estudiïn de manera inclusiva en els seus 
centres educatius com a estudiants amb barreres en la 
participació i l’aprenentatge.

Un grup d’ajuda mútua (GAM) perquè es donin i rebin 
suport entre iguals en la doble condició de tenir un 
problema de salut mental i ser estudiants, s’empoderin 
i es relacionin.

Sessions grupals en què es tracten tècniques d’estudi i 
aspectes psicològics implicats en l’estudi.

/ Aquestes actuacions es basen i donen resposta a les dades següents:

Taxa d’atur del 82,4% a Espanya l’any 2018.
El 43% de les persones amb discapacitat demandants d’ocupació a Espanya 
té només  estudis primaris.
El 32% té només educació secundària.
Només el 13,26% té formació professional.
Només el 4,73% té educació superior.
El 51,3% dels estudiants amb problemes de salut mental a Catalunya oculta 
el seu problema als professors i el 53% també als companys.
Els estudiants amb discapacitat de la Universitat Oberta de Catalunya 
demanden una atenció específica per a cada tipus de discapacitat.

2020-2021
(1r semestre)

Usuaris que estudien amb 
mesures inclusives

7 
(71,42% 
dones i 
28,57% 
homes)

12 
(58,33% 
dones i 
41,66% 
homes)

Total de persones 
ateses

83,33% 
(80% dones 

i 20% 
homes)

83,33% 
(80% dones 

i 20% 
homes)

Percentatge d’èxit 
educatiu

0% 8,33% 
(100% 
dones)

Percentatge 
d’abandonament

71,42% 
(80% dones 

i 20% 
homes)

75%
(66,66% 
homes i 
33,33% 
dones)

Usuaris que participen 
al GAM

85,71% 
(66,66% 
dones i 

33.33% 
homes)

75%
(55,55% 
dones i 

44,44% 
homes)

LÍNIES DE TREBALL PRIORITÀRIES
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Malgrat la situació de pandèmia, la 
Fundació Drissa ha portat a terme 
diferents projectes en l’àmbit de la 
innovació. L’any 2020 destaquen els 
següents:

// Innovació

// Grup Operatiu

// Diagnosi i pla de transformació 4.0. 

// Happyforce

// Agents digitals

Projecte de valorització de productes de l’horta ecològica 
mitjançant la utilització de tecnologies emergents per al 
tractament de sucs i cremes de verdures. Aquest projecte es 
desenvolupa amb el suport i la participació de l’IRTA, la Feixa 
d’en Feliu i Formatgeries Montbrú.

La Fundació ha dut a terme una diagnosi per establir l’estat 
de digitalització de l’entitat, definir el mapa d’iniciatives 
d’incorporació de nova tecnologia i fer-ne una primera 
avaluació segons el principi de cost i benefici. Aquesta actuació 
s’ha fet amb el suport d’ACCIÓ-Gencat.

El febrer de 2020 la Fundació Drissa va posar en marxa 
l’aplicació web Happyforce, una  plataforma de feedback 
amb les persones treballadores de l’entitat a través de la qual 
es mesura el clima laboral i de benestar de l’organització 
en temps real. L’app web ha esdevingut una eina excel·lent 
de comunicació interna, interactiva i proactiva, i d’adhesió 
voluntària.

Segons les dades obtingudes, l’índex mitjà de benestar 
setmanal en període de prepandèmia va ser del 73,1%, un 
percentatge molt bo atès que a partir del 70% es considera que 
el clima laboral és excel·lent. El percentatge se situa en el 68% 
durant el període de confinament i s’incrementa al 74,2% a 
partir de l’1 de juny, moment en què les restriccions a causa de 
la Covid-19 es flexibilitzen.

Es tracta d’un projecte de millora de les 
competències digitals de les persones 
treballadores amb problemes de salut mental 
de l’entitat, que neix arran de la situació 
de pandèmia. La nova situació ha posat de 
manifest la bretxa digital que existeix dins 
l’organització. Gràcies a l’esmentat estudi 
de diagnosi es constata que només un 29% 
de la plantilla és digitalment competent, de 
manera que s’impulsen, aquest any 2020, 
una sèrie de mesures i accions de suport per 
millorar aquesta desproporció. Un d’aquests 
serveis són els anomenats agents digitals.

La diagnosi indica que la incompetència digital 
està motivada per dos aspectes: mancança 
de coneixements i mancança de mitjans. 
La figura de l’agent digital és la resposta 
que Drissa dona a aquestes dues carències. 
Es tracta d’una persona treballadora de 
l’entitat amb problemes de salut mental 
altament competent a nivell digital que està a 
disposició de qualsevol persona treballadora 
de l’entitat per ajudar-la i ensenyar-li a 
millorar la seva competència digital. 

Aquest projecte s’ha acompanyat amb 
l’adequació d’un espai que es farà servir 
com a aula, equipat amb els mitjans 
adients per desenvolupar l’activitat.

LÍNIES DE TREBALL PRIORITÀRIES



/16
// Foment a l’emprenedoria i 
el desenvolupament del talent
Amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament 
del talent dins l’organització al mateix temps 
que el benestar i la motivació de les persones 
treballadores, tant des del punt de vista 
professional com econòmic, la Fundació Drissa 
va impulsar el 2020 un projecte de foment de 
l’emprenedoria i desenvolupament del talent 
dels i de les professionals. A través d’aquesta 
iniciativa, qualsevol treballador/a pot canalitzar 
un projecte propi dins l’entitat, sempre que tingui 
a veure amb l’objecte social de la fundació. Un cop 
analitzada la  viabilitat de la proposta i aprovada, 
el projecte s’incorpora a la cartera de serveis de 
Drissa, la qual dona suport al projecte i posa a 

LÍNIES DE TREBALL PRIORITÀRIES

disposició dels professionals els recursos i els coneixements 
de l’entitat en els diferents àmbits empresarials. L’entitat i el 
professional que lidera el projecte acorden el percentatge de 
guanys econòmics que anirà a ambdues parts.

Mitjançant aquest sistema l’any 2020 s’han posat en marxa 
el projecte “Construint una adaptació saludable”, centrat en 
la formació i prevenció a través de grups psicoeducatius que 
posen a l’abast dels participants eines de gestió de l’estrès i 
de les emocions, i dues experiències més que a finals d’any 
es trobaven en fase de prova pilot: un servei de mediació 
empresarial i un projecte de reutilització d’excedents de l’horta 
i de l’obrador de Biodrissa per a l’elaboració de fermentats 
vegetals.



Drissa com a entitat sense ànim de lucre.
20 anys treballant per la millora de la qualitat de vida de les 

persones.
Col·laboració amb diferents associacions per millorar els 
drets de les persones amb un problema de salut mental.

Actuacions de sensibilització i lluita contra l’estigma de la 
malaltia mental.

Línia de negoci basada en l’horta ecològica.
Gestió circular dels residus (compostatge).

Inserció laboral (ordinari-protegit) de persones amb un 
problema de salut mental.

Participació activa en l’economia local (botigues Biodrissa).
Aplicació de tècniques innovadores de conservació en el 

procés d’elaboració dels nostres productes.
Inexistència de diferències salarials per sexe.

Formació contínua i adaptada.
Acompanyament en la millora d’hàbits alimentaris, 

activitat física, etc.
Aliances: Grup Èxit-Clúster Èxit-Universitat de Girona-

Fundació Campus Arnau d’Escala.
Sensibilització a través del projecte Aprendre l’Hort a 

l’Escola (Setmana bio, hàbits saludables, alimentació, etc.).
Ús de vehicles i maquinària de treball amb energia 

alternativa (híbrid, bateria, elèctric).

// Incorporació i 
desenvolupament dels ODS

// Accions fetes el 2020

// Sostenibilitat 
mediambiental
L’any 2020 la Fundació Drissa ha treballat i 
sistematitzat el compliment dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de l’entitat. 
Aquest treball ha donat continuïtat a la tasca feta 
els anys anteriors, en què la fundació ja tenia 
com a objectiu el foment de la sostenibilitat 
mediambiental a través de diferents actuacions 
com ara l’ús de  maquinària elèctrica i vehicles 
elèctrics, l’aplicació de mesures per a l’estalvi 
d’aigua i paper o la utilització de productes 
mediambientalment responsables. 

Nous mercats
Estalvi de costos en energia i aigua

Millora de l’eficiència
Generació d’aliances

amb altres actors
Millora de les condicions en la 

contractació amb el sector públic
Millora de la reputació i 

augment de confiança
Millor posicionament davant 

de futures normatives

/ Oportunitats de negoci associades

1 72 83 94 10 11 12 13 14 15 16 175 6
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Producció en base a la temporalitat del consum i comerç 
dels productes.

Inexistència de discriminació per sexe segons els llocs de 
treball.

Potenciació de la biodiversitat a l’horta: bosc, fruiters, 
horta ecològica, nius d’ocells, hotels d’insectes, etc.

Serveis de Prelaboral.
Serveis de Mercat Ordinari.
Centre Especial de Treball.

Transparència de les dades de l’entitat i de funcionament.
Col·laboracions regulars amb entitats sense ànim de lucre i 

de caràcter benèfic.
Servei de càtering equilibrat i saludable.

Conciliació de la vida laboral i familiar (horari flexible i 
jornades reduïdes).

En el marc de gestió de la ISO14001 es garanteix una gestió 
eficient de l’aigua.

Ús de les TIC.
Col·laboració amb diferents col·lectius amb risc d’exclusió 

social.
Gestió de residus: reciclatge.

Programa de deshabituació al tabac.
Pla d’igualtat i pla de la prevenció de l’assetjament sexual.

Packaging sostenible dels productes Biodrissa.
Mobilitat sostenible-pla de mobilitat durant la jornada 

laboral (ús de la Girocleta en desplaçaments urbans).
Ús del servei de recollida de paquets amb Ecosol-tricicles 

(paquets de Uniformes i EPIS).
Millora de la instal·lació d’irrigació a la finca ecològica 

Biodrissa.
Plaques solars a la finca d’horta Biodrissa.

1

1

7

4

2

4

8

11

3

20

9

3

4

6

10

17

11

6

12

9

13

8

14

1

15

5

16

8

17

4

5

9

6

4TOTAL
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// Inserció laboral
Els serveis socials de l’entitat han vetllat per millorar la presència de les 
persones amb problemàtica derivada de salut mental en el mercat laboral. 
Aquests serveis s’han hagut d’adaptar també a la situació de pandèmia i a 
les necessitats de les persones usuàries. S’ha fet un esforç molt important 
en aquest àmbit atesa la bretxa digital pròpia del col·lectiu.

// Servei prelaboral

// Resum d’activitat 
2020

Es tracta d’un servei de capacitació de persones que tenen problemes 
derivats de salut mental en tres localitats, Girona, Santa Coloma de 
Farners i Figueres. Durant el confinament el servei de Figueres es va 
traslladar de seu, cosa que va provocar alguns desajustos que es van 
suplir amb un seguiment individualitzat de les persones usuàries.

/ 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
Prevenció de riscos 
laborals

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

123 persones ateses 
(87 homes, 
36 dones)

53 Altes
53 Baixes

(2020)

70 
Places de serveis 

prelaborals a 
31/12/2020

9 
Inserció CET 

(propi o aliens)

10 
Inserció al mercat 

laboral ordinari

7,39 
Mitjana de 

mesos d’estada

91%
Mitjana de 
satisfacció

48,84
Escala de qualitat 

de vida

LÍNIES DE TREBALL PRIORITÀRIES
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// Servei de mercat laboral ordinari // Serveis Integrals d’Orienta-

ció, Acompanyament i Suport 
a la Inserció de persones amb 
trastorns de la salut mental 
(SIOAS)

// Punts Formatius Incorpora 
Girona

Servei d’acompanyament al mercat laboral ordinari, en què 
s’atenen persones amb necessitats  laborals. La persona 
acollida és orientada al programa més adient d’acord amb 
una valoració de capacitats, necessitats i desitjos. Aquest 
servei també va haver d’adaptar-se a la situació de pandèmia 
i a les necessitats de les persones usuàries i de les empreses 
contractants.

/ Resum d’activitat 2020

Serveis d’orientació i informació per a l’ocupació i 
l’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 amb 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.

/ Resum d’activitat 2020

109 Empreses visitades
70 Empreses visitades noves
51 Ofertes gestionades
5 Nous convenis de col·laboració

Els Punts Formatius Incorpora Girona formen part del 
programa “Incorpora” de la Fundació  “la Caixa”. L’any 2020, 
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.

Els elements diferenciadors dels punts formatius que ofereix 
el Clúster Èxit són el fet que es treballa conjuntament amb tres 
altres entitats (Fundació Ramon Noguera, Fundació Astrid-21 i 
Ecosol Empresa d’Inserció) i que són els únics punts formatius 
Incorpora destinats a persones amb especials dificultats.

Aquest any Drissa ha realitzat un punt formatiu d’operari 
de comerç, amb especial èmfasi en  la formació en carretons 
elevadors i PDA.

149 persones ateses (59% homes i 41% dones).
La taxa d’inserció al mercat ordinari ha estat del 18% (41% 
homes i 59% dones).
La taxa d’inserció a mercat protegit ha estat del 15% (65% 
homes i 35% dones).
La taxa d’inserció agrupada ha estat del 33%.
La mitjana d’estada al servei ha estat de 172 dies els homes i 
155 les dones.

// 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 la 
inserció i acompanyament de les persones, 
cal posar en valor la prospecció i el contacte 
amb les empreses que aquest programa 
permet. El programa ha assolit un 102% en 
l’objectiu d’inserció laboral.

LÍNIES DE TREBALL PRIORITÀRIES



// Agència de col·locació
L’any 2020 la Fundació Drissa ha continuat 
col·laborant amb l’agència de col·locació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, una complicitat 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.

/ Resum d’activitat 2020

233 Total de persones ateses
155 Persones noves registrades
11 Persones perceptores de la    
 prestació de desocupació
233 Persones ateses procedents    
 de col·lectius amb dificultats    
 d’inserció
408 Ofertes de treball captades
78 Persones enviades a ofertes
51 Ofertes de treball cobertes
408 Llocs de treball captats
51 Llocs de treball coberts
51 Contractes de treball
51 Persones contractades

La finalitat d’aquest servei és que les persones 
amb problemes de salut mental visquin dins la 
comunitat amb plena autonomia. L’any 2020 
s’han fet un total de 6.432 serveis, una xifra que 
representa una mitjana de 536 serveis mensuals. 
Per bé que la situació de pandèmia va condicionar 
el dia a dia del servei, gràcies a la implicació 
dels professionals es van poder desenvolupar 
les tasques habituals i, en alguns casos, fins i 
tot es van doblar. El seguiment de les persones 
beneficiàries d’aquest servei va ser molt intens 
a fi d’evitar situacions de descompensació, 
d’aïllament, etc. 

// Habitatge i atenció domiciliària

// El Servei d’Atenció Domiciliària

// Llar amb suport

// El Programa d’autonomia a la 
pròpia llar

Aquest servei es defineix com un conjunt organitzat 
i coordinat d’accions que es duen a terme a la llar de 
la persona usuària, a la qual es proporciona atenció 
personal, atenció de caràcter urgent, ajuda a la llar i 
suport social, segons les seves demandes. L’objectiu 
és potenciar l’autonomia de la persona usuària i unes 
condicions adients de convivència amb el seu propi 
entorn.

La Llar amb suport és un dispositiu comunitari de 
rehabilitació, integrat dins la Xarxa de Salut Mental i 
Addiccions de l’IAS, que té la finalitat de donar resposta 
a aquelles persones usuàries amb trastorn mental sever  
que no disposen ni de suport familiar i/o habitatge, ni de 
la suficient capacitat econòmica per viure en el si de la 
comunitat de manera plenament autònoma. L’objectiu de 
la llar amb suport és fomentar que les persones usuàries 
visquin amb autonomia amb el suport d’un equip de 
professionals que vetlla pel funcionament quotidià.

Per poder complir aquest objectiu, la Fundació Drissa 
disposa d’un pis de sis places. Durant el 2020 s’hi han 
atès vuit persones, 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 social. L’any 2020 el programa ha atès 43 
persones, de les quals el 79% són homes i el 21%, dones.

/21

22 persones ateses 
(54% homes, 
46% dones)

2020
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// Què és la salut 
mental? 

/ Hi ha diferents tipus 
de malalties mentals. 
Vegem les principals:

// Què és la malaltia 
mental?

// Trastorns de l’estat 
d’ànim

// Trastorns d’ansietat

// Trastorns psicòtics

// Trastorns relacionats 
amb substàncies

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 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”.

La principal característica d’aquesta 
tipologia de trastorns és que afecten 
emocionalment la persona i li 
suposen alteracions de l’humor. 
Un exemple paradigmàtic n’és el 
trastorn bipolar, que comporta 
períodes de molta exaltació 
(anomenats “maníacs”) al 
costat d’altres de total abatiment 
(anomenats “depressius”), amb 
durades que varien en cada persona 
i que conviuen alhora amb períodes 
d’estat d’ànim normalitzat i 
pràcticament sense símptomes 
de la malaltia. Un altre tipus de 
trastorns de l’estat d’ànim són els 
trastorns depressius, que presenten 
símptomes com la tristesa, la 
desesperança i la inhibició.

Aquests tipus de trastorns es 
caracteritzen per l’anticipació 
d’un futur perill o desgràcia, 
acompanyats d’un sentiment 
incòmode en què predominen la por 
i la inseguretat. Alguns exemples 
són el trastorn de pànic, el trastorn 
obsessivocompulsiu, les fòbies i el 
trastorn d’estrès posttraumàtic.

Són coneguts com trastorns de 
separació de la realitat, ja que causen 
que la persona se’n desprengui 
(deliris). L’exemple més notable és 
l’esquizofrènia. La característica 
principal d’aquesta patologia és que 
la persona experimenta una greu 
distorsió entre els seus pensaments 
i les seves emocions. És freqüent que 
senti o vegi coses que no existeixen, 
s’aïlli del seu entorn, descuidi el 
seu aspecte i els seus quefers o 
cregui coses que no són veritat.

Inclouen problemes associats a 
l’abús de les drogues, il·legals o 
legals. Els símptomes més habituals 
són canvis en el comportament 
(alteracions de la gana o de la son, 
disminució del rendiment escolar 
o laboral, falta de motivació...), 
canvis físics (pèrdua o increment 
de pes sobtats, deteriorament en 
l’aspecte físic, tremolors... ) i canvis 
socials (canvi d’amistats, problemes 
legals, necessitat de diners...).

Una aproximació possible a la 
definició de malaltia mental és 
que es tracta “d’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.”

/ Apunts sobre la 
salut mental

ANNEX
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// Trastorns de personalitat
Aquests trastorns es caracteritzen perquè la 
forma de sentir i de comportar-se la persona que 
els pateix 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.

ANNEX

Pot una persona amb una malaltia mental fer 
una vida normalitzada (treballar, formar una 
família, mantenir relacions socials, etc.)?

Sí, pot fer-la i hauria de poder 
fer-la. Pot fer-la perquè 
amb un tractament mèdic i 
farmacològic adequat i amb 
un entorn social i familiar 
favorables deixa de tenir les 
limitacions que la malaltia 
comporta. 

Hauria de poder fer-la perquè 
socialment tots tenim dret a 
una vida normalitzada. Encara 
que lamentablement molt 
sovint els prejudicis que encara 
hi ha a la societat impedeixen 
a aquestes persones gaudir 
i exercit tots els seus drets, 
aquesta és una situació que ha 
de canviar.

// Dia Mundial de la Salut Mental 
2020: “Salut mental per a tothom: 
major inversió, major accés. Per a 
qualsevol persona, en qualsevol lloc” 
El 10 d’octubre de cada any centenars de persones es 
congreguen a la rambla de Girona per celebrar el Dia 
Mundial de la Salut Mental. Encara que aquest 2020 la 
Covid-19 no ha permès organitzar l’acte, en Miquel, 
acompanyat per en Pau i en Jordi, ha fet igualment la 
lectura del Manifest 2020 sota el lema “Salut mental per 
a tothom: major inversió, major accés. Per a qualsevol 
persona, en qualsevol lloc”. 

L’Associació Família i Salut Mental, la Fundació Drissa, l’Institut d’Assistència Sanitària i Support-Girona, tots ells 
referents en els diferents àmbits de l’atenció a la salut mental (suport familiar, inserció laboral, atenció a la salut 
i acompanyament jurídic i social), s’han fet seu el precepte de l’Oms que posa l’accent en la necessitat d’invertir i 
d’avançar en l’atenció a la complexitat i en el seguiment individualitzat de les persones amb un problema de salut 
mental des del lloc on viuen i dins la comunitat on viuen. Aquesta pràctica de proximitat és especialment necessària 
en els casos de salut mental d’alta complexitat, és a dir, aquells en què la persona té trastorns mentals de gravetat 
que representen necessitats complexes d’atenció sanitària i social. 
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