


CARTA DE LA PRESIDENTA 

El lema del curs “FES QUE TOT RODI” ens ha convidat a mirar la reali-

tat com un engranatge on la nostra feina és obrir possibilitats per 

facilitar que les persones s’apoderin. 

Continuem vivim temps difícils que deixen víctimes que no es recu-

peren, persones que no troben un treball decent i dignificant o tre-

balladores pobres, sense una llar digna. Segueixen actius el fluxos 

migratoris que porten persones que no són considerades ciutadanes 

de ple dret. Aquestes realitats, i d’altres, afecten les persones més 

vulnerables que veuen atenuades les seves possibilitats. Situació que 

no és nova aparentment, però que sí afecta noves persones. I aquest 

és el nostre repte: acollir-les i acompanyar-les en el seu procés. 

Per al Centre, el valor més important són las persones, per això pro-

movem l’acollida, el diàleg i l’esforç per dotar-les d’eines perquè pu-

guin arribar a tenir les necessitats cobertes i viure amb dignitat, alho-

ra que treballem per crear una societat més cohesionada, digna i fra-

terna. Tots i totes hem de fer un esforç d’integració mútua per anar 

creant una societat més justa i igualitària.  

El repte principal ha estat oferir nous cursos per capacitar personal-

ment i tècnicament les persones perquè adquireixin autonomia.  

Aquest curs posem en marxa, amb la Caixa, el programa Incorpora 

per poder oferir noves oportunitats de treball.   

I continuant el camí que iniciat els darrers anys en el camp de l’eco-

nomia social i solidària, l’associació ha vist reconegut el seu esforç 

amb el 2n Premi atorgat per l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.  

A qui ens ha atorgat el premi i a totes aquelles persones que confieu 

en nosaltres: Moltes gràcies!  

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

C. Cadaqués, 2-16, 2a planta 

08820 El Prat de Llobregat 

93.379.36.31 

686.968.649 

info@cpsfrancescpalau.cat 

www.cpsfrancescpalau.cat 

www.facebook.com/cpsfpalau 

twitter.com/cpsfpalau 



MISSIÓ:  “Fer el bé i fer-ho bé” 

Acollim, orientem i acompanyem -amb voluntat de servei- les per-

sones més desfavorides del Prat de Llobregat, per al seu apodera-

ment i inclusió social i comunitària. 

 
MEMBRES DE JUNTA 

Presidenta:   

Pilar Munill Aransay  

  

Vicepresident:  

Juan J. Morte Rodríguez  

 

Secretària:    

Dámaris Morte Domínguez 

 

Tresorer:    

Frutos Santos García Cordero 

 

Vocal:  

Carmen Cruz Molina 

 

Vocal:  

Josefa Minguell Comaposada 

 

Vocal:  

Josep Torrente Bruna 

VISIÓ 

Som una entitat social referent al Prat de Llobregat, formada per 

un equip de professionals i voluntaris amb vocació de servei,  que 

treballa en xarxa i és sostenible econòmicament oferint un conjunt 

de serveis d'acollida, orientació, formació i inclusió a les persones 

més desafavorides del nostre entorn tot i vetllant per una atenció 

personalitzada, holística i propera. 

VALORS 

Des de la nostra identitat cristiana, vivim i promovem aquests valors: 

ACOLLIDA a les persones des de l’escolta activa i l’empatia 

RESPECTE a les diferents realitats personals, decisions, ritmes i ma-

neres de fer 

RESPONSABILITAT en la nostra tasca per fer el bé i fer-ho bé 

COMPROMÍS amb les persones per construir un entorn socialment 

més just i fratern 

SOLIDARITAT com a motor de la nostra acció social i comunitària 

Cada persona és per a nosaltres “terra sagrada”  

que cal tocar amb delicadesa.  

La diferència és un tresor quan es conviu  

des del reconeixement i la dignitat. 
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INSERCIÓ (ACOMPANYAMENTS SOCIOLABORALS) 

205 participants 

- 94 homes (46%) 

- 111 dones (54%) 

427 participants 

- 53 homes (12%) 

- 374 dones (88%) 
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ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL 

ACCIÓ COMUNITÀRIA 

451 participants 

- 227 homes (50%) 

- 224 dones (50%) 

474 participants 

- 56 homes (12%) 

- 418 dones (88%) 

169 famílies 

106 ofertes laborals 

90 insercions 
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ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

2. El Didal del Prat:  Taller social format per un grup de dones formades al 

Centre, que han esdevingut protagonistes i gestores del seu propi projecte 

laboral, gràcies a la iniciativa i impuls de la nostra entitat. Ofereixen amb 

il·lusió i professionalitat tot tipus de serveis de confecció, tant a particulars 

com a empreses, afavorint la pròpia integració sociolaboral i l’arrelament a 

l’entorn, establint aliances amb altres iniciatives d’ESS del territori. 

L’Economia Social i Solidària (ESS) és el conjunt d’iniciatives socioeconò-

miques que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones 

per sobre del lucre, treballant d’acord a valors com l’equitat, la solidari-

tat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la co-

munitat. S’organitzen democràticament vinculant-se al territori i 

col·laborant amb moviments socials transformadors. 

En el nostre camí com a entitat sempre hem fomentat unes relacions 

justes, igualitàries i respectuoses amb les persones i amb el medi ambi-

ent. Això es tradueix en tres projectes concrets d’ESS: 

3. d-Fènix: Projecte basat en el model d'economia 

circular que promou el respecte pel medi ambient 

mitjançant la reutilització i reciclatge de teixit tèxtil, 

plàstics i moquetes provinents de la indústria publicità-

ria per a la creació i comercialització de nous produc-

tes, generant valor econòmic i afavorint la inserció so-

ciolaboral de dones en risc d’exclusió social, formades 

prèviament al Centre. 

Aquest any hem estat guardonats amb el 

2n Premi Ateneu Cooperatiu per l’impacte 

i impuls de l’ESS al Baix Llobregat 

1.  Racó Solidari: Iniciativa solidària on són les pròpies participants les que gestionen el projecte. Elaboren 

peces artesanals que ofereixen a canvi d’un donatiu a projectes socials de l’entorn proper i de països en vies 

de desenvolupament, a través de l'obra social de les Carmelites Missioneres o ONG’s locals, i/o a famílies del 

nostre municipi que necessiten un recolzament econòmic puntual, i a les quals se les acompanya en el seu 

camí de formació, promoció i apoderament. 



INFORMACIÓ ECONÒMICA 2018 

                 1557  
      PERSONES ATESES 

                  73% dones 
            51% nouvingudes 

960 
persones  
formades 

30 
nacionalitats 

convivint 

57 
persones 

voluntàries 

402 

itineraris 

d’inserció 

169  
famílies ateses amb 

persones dependents 
a càrrec 

106  
ofertes gestionades a 
la Borsa de contactes:  

90 insercions (85%) 

 

3 iniciatives  
d’economia social 

i solidària 

DADES D’IMPACTE 

VALOR SOCIAL INTEGRAL: per cada 1€ invertit es fa un retorn social integral de 4,7€ 

(estudi realitzat per LAVOLA 1981, S.A.) 



Si ets particular: 

• Donant difusió als nostres projectes 

• Fent-te’n voluntari i aportant el teu temps i el teu saber 

• Fent-te’n soci col·laborador aportant una quota periòdica o puntual 

Si ets empresa/institució: 

• Promovent la nostra causa a la teva empresa/institució 

• Complint amb els objectius de RSC a través del patrocini/finançament d’un projecte 

• Fent-te sòcia o soci col·laborador aportant una quota periòdica o puntual 

• Establint convenis de pràctiques 

• Arribant a acords de col·laboració en espècies 

• Fent teaming (canalitzant com a empresa les aportacions periòdiques dels teus empleats) 

 

Gràcies a la teva col·laboració pots ajudar-nos a impulsar aquelles persones  

que tenen menys oportunitats. 

COL·LABORA AMB NOSALTRES 

Contacta amb nosaltres o fes el teu donatiu al compte  

ES05 0081 1968 1500 0119 0724 (BS) 


