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Benvolgudes, benvolguts,

Ens plau presentar-vos la Memòria 2020 de l’Associació Les Corts per a la Inserció
Laboral (ALCIL), una empresa d’economia social, constituïda com a Centre
Especial de Treball (CET), que té per finalitat promoure la inserció social i laboral de
persones amb discapacitat.

ALCIL gestiona actualment diversos centres de treball: el “Quiosc Europa”, els
serveis de repartiment a domicili del Mercat de Les Corts, de L'Illa Diagonal, del
Mercat de la Concepció, el Servei de gestió de comandes del servei de repartiment
del Mercat de Sant Gervasi i el Servei de préstec gratuït de vaixella reutilitzable.

L'excepcionalitat del 2020, arran de la pandèmia, s'ha traduït en noves oportunitats
en la línia de repartiment d'aliments amb nous punts de distribució (Mercat de la
Concepció, Illa Diagonal i Mercat de Sant Gervasi). I també s'ha iniciat un projecte
pilot de repartiment domiciliari amb diversos eixos comercials del Districte de Les
Corts: Eix comercial Mirall de Pedralbes, Eix comercial Sants-Les Corts i Eix
comercial el Cor de Les Corts.

Això ha permès la reconversió de les línies d'activitat, que ha comportat el
tancament de la papereria "Papers i Punyetes".

ALCIL ha mantingut 11 llocs de treball estables de persones amb certificat de
discapacitat. La Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) està
subvencionada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Confiem que aquesta memòria sigui del vostre interès i estem oberts a qualsevol
suggeriment que ens ajaja udi a millorar-la.

Ben cordialment,

https://www.miralldepedralbes.com/
https://www.eixsantslescorts.com/
https://www.corlescorts.com/




Promoure la salut mental de les
persones i les comunitats
mitjançant el desenvolupament
d’un model d’atenció a la salut
mental comunitària integral.

VISIÓ
Objectiu i percepció que
desitgem aconseguir

Ser referència en la gestió i la
innovació en l’atenció integral a
la salut mental comunitària a
Catalunya.

VALORS
Principis, creences i regles

Ètica: garantir una pràctica assistencial, docent i investigadora basada
en l’ètica, el respecte a les persones, les diferències individuals, la
intimitat i els drets. 

Qualitat: promoure una pràctica de qualitat, responsable, innovadora i
rigorosa, fonamentada en l’evidència científica, l’experiència i
l’avaluació de resultats. 

Eficiència: aconseguir l’excel·lència amb un ús racional i sostenible
dels mitjans disponibles. 

Compromís: actitud compromesa amb una gestió no lucrativa, de
desenvolupament de serveis d’utilització pública, promovent la
inclusió social, la cohesió i un entorn ambiental sostenible. 

Transparència: actuació transparent en la gestió institucional de cara
als usuaris, membres i el conjunt de la societat.
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Entrevistes individuals de seguiment i suport.

Suport individualitzat al propi lloc de treball.

Intervenció familiar.

Sessions grupals d’organització de treball.

Reunions de l’equip de professionals.

Coordinacions amb recursos i serveis formatius, laborals i comunitaris
així com amb la xarxa de Salut Mental.

Sessions de formació i entrenament específiques i adaptades a cada
centre de treball.

Per tal de complir amb els objectius marcats al projecte inicial, la
Unitat de Suport a l’Activitat Professional ha realitzat les següents
activitats durant el 2020:



discap. del 41 al 65% =
45.5%

discap. del 33 al 40% =
27.3%

discap.  >65% =
27.3%

Homes
73%

Dones
27%



Entorn familiar.
Entorn social.
Orientació/formació/capacitació.
Suport individualitzat al lloc de feina.
Autonomia i independència.
Evolució cap a enclavaments i/o mercat ordinari de treball.

Suport individualitzat al propi lloc de treball.
Entrevistes individuals de suport i de seguiment.
Sessions de treball grupal amb les persones treballadores.
Realització d’activitats formatives grupals. 
Intervenció unifamiliar.
Reunions i coordinacions de l’equip de professionals de la
USAP
Coordinacions amb recursos i serveis formatius, laborals i/o
comunitaris, així com amb la Xarxa de Salut Mental.

La Unitat de Suport a l’Activitat Professional té elaborat un
Programa Personal de Suport (PPS) per a cadascuna de les
persones treballadores. Aquest Programa inclou els objectius
individualitzats acordats per a cada persona, distribuïts per àrees
d’intervenció, els quals s’han establert atenent a les necessitats
de suport detectades en cada cas.

Àrees d’intervenció del Programa Personal:

Els Programes Personals de Suport s’han revisat periòdicament,
per tal d’avaluar el grau de consecució dels objectius marcats i
realitzar les modificacions necessàries, tenint en compte el
moment de l’itinerari personalitzat de cada treballador/a.

Les accions encaminades al compliment dels objectius de la
Unitat de Suport a l’Activitat Professional s’han realitzat
mitjançant:

 

Entorn familiar.
Entorn social.
Orientació/formació/capacitació.
Suport individualitzat al lloc de feina.
Autonomia i independència.
Evolució cap a enclavaments i/o mercat ordinari de treball.

Suport individualitzat al propi lloc de treball.
Entrevistes individuals de suport i de seguiment.
Sessions de treball grupal amb les persones treballadores.
Realització d’activitats formatives grupals.
Intervenció unifamiliar.
Reunions i coordinacions de l’equip de professionals de la
USAP
Coordinacions amb recursos i serveis formatius, laborals i/o
comunitaris, així com amb la Xarxa de Salut Mental.



1. Millorar  la qualitat de vida dels treballadors/es amb certificat de
discapacitat.

2. Potenciar el desenvolupament en l’àmbit  personal, afectiu i social.

3. Afavorir la integració familiar i comunitària.

4. Desenvolupar competències transversals i millorar  destreses i actituds
laborals que afavoreixin una bona adaptació al lloc de treball, assentant les
bases per a una futura inserció al mercat de treball ordinari.

5. Desenvolupar competències professionals que ajudin la persona amb
malaltia mental  a executar les tasques requerides al lloc de treball així com  a
mantenir-se i progressar a nivell professional.

6. Incidir en la millora de les competències bàsiques per tal de millorar el grau
d’ocupabilitat de les persones amb malaltia mental.

7. Vetllar per l’adequació de les condicions del lloc de treball a les
característiques i necessitats dels treballadors/es amb malaltia mental.

8. Millorar l’auto coneixement i autoestima  de les dones treballadores i
afectades d’un trastorn mental, com a pas previ per a superar els obstacles i
resistències per a l’assoliment d’una veritable igualtat d’oportunitats.

9. Lluitar contra els estereotips i diversificar el perfil ocupacional de les dones
treballadores, obrint el ventall de possibilitats laborals futures.

10. Sensibilitzar i conscienciar de la importància de gaudir d’un espai d’oci i de
distensió personal, fomentant la participació social dels/les treballadors/es.

11. Promoure l’ús de recursos comunitaris.

12. Fomentar la igualtat d’oportunitats.



Al llarg de l’any 2020 el Quiosc Europa ha tancat 13.806 tiquets (clients
que han passat per caixa).

Els clients d’empreses als quals s'ha distribuït la premsa diària són:

• Viena • Café i Té • Clínica Universitària Dexeus • Europa-Mundo •
Guajiro • Can Barça • Pasta Ferma • Vomer Estyle • La Pimpa • Oba •

Cel Obert • Aguirre Newman • Otsuka • Jabalpur • Llongueres • El
Saloncito • Nou somni •



• Escola Bressol Crismar • Escola Bressol Petit
Sol • Auto-escola Maragall • Ramon Talamanes •
Lan Advertising • Perruqueria Mònica Sánchez •

Naresh Catàlegs • Sunset Gestió • Pilmenis •
Laura Alsedà • Peris Presas Arquitectes • Escola

Anglesola • Immograf Premium s.l. • Saladie
Lighting Projects • Lud-Em Psicopedagogía •

CCArquitectos S.L.P. • FrancescReig • L’Oncle
d’Amèrica S.l. • Ivanice Dioniso •

Al llarg de l’any 2020 la Papereria “Papers i Punyetes” ha tancat  10.430
tiquets. El descens respecte a l'any passat és degut al tancament durant
els mesos de confinament. Finalment la papereria va haver de tancarFinalment la papereria va haver de tancar
les seves portes al mes de novembre per inviabilitat econòmica.les seves portes al mes de novembre per inviabilitat econòmica.

Clients habituals i veïns de la zona:

A nivell de clients al major, a part de les empreses del Grup CHM Salut
Mental, hem treballat amb les següents:

• Fundació Tres Turons • Ediciones Don Bosco • Can Ponsic •
Escola Vil·la Joana • EAP Sarrià • CAP de Vallvidrera i les Planes •
Associació de Discapacitat Visual Catalunya • UTE Fundacions •
Associació de Venedors Mercat de les Corts • Sant-Les Corts Eix

Comercial • Associació BCN Salut Mental • Passar Via • El Mirall de
Pedralbes • El Cor de Les Corts • AMMFEINA • Idiap. Servei de

Rahabilitació de St. Andreu • Ajuntament de Barcelona • Clàssic &
Jazz • Farmàcia Joan Ollé •

A aquestes empreses es va fer el subministrament tant de material
d’oficina com de neteja.
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Al llarg de l’any 2020 s'han realitzat els següents serveis:

Serveis de proximitat: 2.102



Total de serveis: 1.639

juny juliol agost set. oct. nov. des

400 
300 
200 
100 

0 

Al llarg de l’any 2020 s'han realitzat els següents serveis
(a partir de juny):
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Al llarg de l’any 2020 s'han realitzat els següents serveis
(a partir de juny):

Serveis de proximitat: 81
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Al llarg de l’any 2020 s'han realitzat els següents serveis
(a partir de juny):

Serveis de proximitat: 445



Al llarg del 2020 s'han
realitzat els següents
serveis de material
d'oficina, de neteja i
escolar.



Serveis de suport i col·laboració al CirCorts.
Servei de repartiment de flyers i penjat de cartelleria pel Centre
Cultural Casa Orlandai.

Puntualment, els i les professionals d'ALCIL han col·laborat en serveis
del Districte:

Al llarg del 2020 s'han realitzat els següents serveis:

Serveis Centrals
Servei Tutelar
Llar-Residència

Durant el 2020 cinc persones treballadores d’ALCIL han donat suport
administratiu a diferents serveis del Grup CHM Salut Mental.
Les tasques a desenvolupar han estat d’atenció a la centraleta
telefònica, distribució de valisa i diferents funcions d’auxiliar
d’administració.

Els serveis on s’han realitzat han estat:



NOTA: Els càlculs de professionals es realitzen tenint en compte el percentatge per categoria
en PPE a data 31/12/2021.

MERCAT SG / 0,85 prof.
35.3%

GESTIÓ / 3,80 prof
15.8%

MERCAT LC / 3,49
14.5%

MERCAT CONCEPCIÓ / 3,04 prof.
12.6%

ILLA / 1,59 prof.
6.6%

QUIOSC / 1,52 prof.
6.3%

USAP / 1,40 prof.
5.8%

VAIXELLA / 0,76 prof.
4.6%



Durant l’any 2020 s’han publicat les següents notícies d’activitats dutes
a terme per l’Associació Les Corts per la Inserció Laboral al web del
Grup CHM Salut Mental:

http://www.grupchmsm.com/blog/assessorament-i-colaboracio-d-alcil-amb-diverscoop/
http://www.grupchmsm.com/blog/alcil-assumeix-la-secretaria-tecnica-de-la-6a-trobada-anual-de-lespai-dinclusio-de-les-corts/
http://www.grupchmsm.com/blog/alcil-colabora-en-el-nou-servei-el-rebost-de-lilla-a-casa/
http://www.grupchmsm.com/blog/nou-servei-de-gestio-de-comandes-del-servei-de-repartiment-a-domicili-dalcil-al-mercat-de-sant-gervasi/
http://www.grupchmsm.com/blog/nou-servei-de-repartiment-a-domicili-dalcil-al-mercat-de-la-concepcio/
http://www.grupchmsm.com/blog/adjudicacio-a-alcil-del-contracte-de-servei-logistic-a-actes-culturals-2020/
http://www.grupchmsm.com/blog/colaboracio-dalcil-a-les-festes-de-les-corts-2020-i-al-festival-circorts/
http://www.grupchmsm.com/blog/rosa-ma-moreno-coordinadora-tecnica-dalcil-i-cortsenca-dhonor-2020/


https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200128/473184539775/quioscos-barcelona-cooperativa-diverscoop-discapacidad-proyecto-social.html
https://beteve.cat/medi-ambient/ajuntament-prestec-vaixella-reutilitzable-gratuita/
https://www.latorredebarcelona.com/agenda/rebost-illa-diagonal-casa/
https://liniaxarxa.cat/linialescorts/noticies/rosa-maria-moreno-compromis-amb-les-persones-discapacitades/
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/noticia/homenatge_994314
https://liniaxarxa.cat/linialescorts/noticies/josep-m-banach-i-rosa-m-moreno-cortsenc-i-cortsenca-dhonor-2020/
https://beteve.cat/economia/entitat-insercio-laboral-alcil-repartiment-domicili/


Durant el mes de juliol del 2018 es va procedir a l’auditoria externa dels
nostres dispositius per part de DNV•GL seguint els paràmetres de la norma
ISO 9001:2015.

Al 2019 també es va renovar el sistema de qualitat i es va incorporar per
primer cop l’Espai Jove Assistencial de la Fundació CHM Salut Mental 

L’any 2017 l’Associació Les Corts per la Inserció Laboral (ALCIL) va iniciar el
corresponent procés per tal d’acreditar els seus dispositius sota el compliment
dels estàndards de qualitat de la norma ISO 9001:2015, normativa
internacional que s’aplica als sistemes de gestió de qualitat (SGC) i que es
centra en tots els elements d’administració de qualitat amb què una empresa
ha de comptar per tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar
la qualitat dels seus productes o serveis.

L’acreditació de la norma es va assumir al juliol del 2017. Aquesta incorpora
també l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts i la Fundació CHM Salut
Mental, totes elles membres del Grup CHM Salut Mental.

Al 2020 es va realitzar de nou l'auditoria seguint els paràmetres de la norma
ISO 9001:2015 per tal de renovar totalment un any més el nostre sistema de
qualitat i es va obtenir la norma ISO 14001:2015 de Sistema de Gestió
Ambiental que permet demostrar el compromís assumit pel Grup amb la
protecció mediambiental.



mailto:repartiment.illa@alcil.es
mailto:repartiment.sg@alcil.es
mailto:repartiment.concepcio@alcil.es

