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La nostra entitat té com a objectiu la promoció i la integració labo-
ral de les persones amb discapacitats i/o amb risc d'exclusió social. 

 

Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat, amb el número  7627.el dia 11 
de juny de 1985. També inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i  Establiments  Soci-

als, a la secció d’Entitats Privades d’Iniciativa Social del Departament de Benestar 
Social de Catalunya, amb el número E. 00420. Declarada com a Entitat d’utilitat  Pú-

blica  pel  Ministeri  de l’interior, amb el número Nacional 60.584 

 

AGRAïMENTS 

CONSELL DIRECTIU 

Cal agrair una vegada més a tots els voluntaris, personal propi, empreses (Vivers 

Germanes Espinosa; Knauf), Fusteria Badia, Entitats,Associació Asfam, Ajunta-

ments  i Consell Comarcal tot el suport rebut, en la confiança que  durant el 

2015 podrem seguir  comptant amb el  seu ajut. 

 



PRESENTACIÓ 

OBJECTIUS ESPECIFICS  

EQUIPAMENTS 

PÈRDUES I GUANYS 
DEURE  2015 HAVER  2015 

Compres ............. 

Sous i salaris ...... 

Seguretat Social.. 

Tributs ................. 

Arrendements i 

canons ............ 

Reparaciò i con-

servaciò.............. 

Primes i assegu-

rances.................. 

Serveis bancaris ... 

Suministraments .. 

 Altres serveis ..... 

Amortitzacions...... 

Despeses excepci-

onals............. 

Interessos del 

deute ....................... 

5.407,80 
48.954,15 
9.159,18 
3.224,37 

 
20.400 

 
1733.24 

 
2955.17 

463.53 
9472.58 
8148.83 

16842.09 
 

39.76 
 

1989.57 
 

Vendes ................... 
Prestació de ser-
veis ...................... 
Subvencions ofici-
als a l’activitat .... 
Subvenció capital 
traspàs .................. 
DONACIÓNS I AL-
TRES INGRESSOS .. 
ALTRES INGRES-
SOS FINANCES...... 
INGRESSOS EX-
CEPCIONALS........... 

89.600,01 
 

1440,44 
 

15.640 
 

6055,84 
 

16294.96 
 

248,00 
 

1519.34 

TOTAL 128.790,94 TOTAL 130.798,58 

    SALDO  POSITIU 2007,64 
  

La finalització del 2015 permet fer el balanç econòmic i social de l'entitat. Una 

valoració positiva en l'àmbit social, ateses les moltes activitats realitzades, l'im-

portant suport a persones amb necessitats diverses, la col·laboració amb altres 

entitats d'àmbit local, comarcal i de Catalunya, així com em tota l'àrea de volun-

tariat social i terapèutic. 

El balanç econòmic és un any més precari, en un context general de dificultat 

per obtenir  finançament  i les creixents necessitats de l'entorn. Tot i  així cal 

agrair totes les ajudes rebudes en forma de donacions, vendes i ajuts, tant de 

particulars com d'institucions i entitats. I una vegada més destacar la bona feina 

feta per l'equip de treballadors/es de l'entitat,i l'inestimable suport que rebem 

dels voluntaris/àries. Sense tots ells difícilment l'entitat podria assolir el seu ob-

jectiu de dona suport i ajut a les persones marginades socialment i que ho ne-

cessiten. 

.  

 

Ajudar  a tota persona discapacitada, amb malaltia mental o amb problemes 

d'exclusió social, a sortir del possible aïllament en que es trobi, proporcionant-li 

treball i qualificació personal necessària per a la seva incorporació al mercat 

laboral ordinari. 

Desenvolupar un pla d'acció individual que ajudi a recuperar els hàbits perso-

nals , laborals i socials. 

Vetllar per al desenvolupament  integral de cada persona. 

El Grup Horitzó té la seu en un local cèntric a la Plaça Europa número 3 , on s’u-

bica la botiga - magatzem de roba , mobles, estris de cuina, llibres i comple-

ments. També disposa de Tallers on es desenvolupa el treball de les voluntàries. 

i voluntaris. Així mateix es disposa d’un local de lloguer al polígon industrial de 

La Valldan , on es fa el triatge de la roba i els mobles. La nau acull a més els tre-

balladors de la Fundació Trueta i del Banc d’Ajudes Tècniques.   

Incrementar la cooperació amb altres entitats 

socials del Berguedà (Departament d'inclusió 

Social (Consell Comarcal ) Càritas, Creu Roja, 

O.T.L, . ASFAM , Salut Mental . 

Treballar conjuntament em la societat per  aca-

bar  amb  l'estigma  dels   trastorns mentals. 



Som 5 treballadors i 32 voluntaris 

Àmbit territorial: Tots els municipis 

de la Comarca del Berguedà i veïnes.  

El 2015 s’ha passat de 3 a 5 treballa-

dors de l’entitat, augmentant la ofer-

ta laboral a persones amb trastorn 

mental. 

Manualitats comercialitzades   2015 

 figures de la Patum    2345 

mocadors de Patum     353mocadors 

draps per formatges     20620 draps 

Acollim voluntaris derivats dels centres de Salut Mental, de la oficina de la OTL 

(oficina tècnica laboral del Berguedà),Càritas Berga i Serveis socials amb finalitat 

terapèutica (mantenir una ocupació significativa, adquirir hàbits i habilitats labo-

rals i relacionals) 

MANUALITATS DE PATUM I ALTRES DONACIONS A PERSONES NECESSITADES  

VOLUNTARIAT 

Donacions 2014 2015 
roba de vestir i de la llar         329 peç 559 peç 

mobles i electrodomèstics     81 peç 127 peç 

 410 686 

Valor en  Euros           5470       6693,50 

Número de famílies que 
han rebut donacions 2014 2015 

Autòctones     55 46 

Nouvingudes    18 46 

 73 92 

Els usuaris que es beneficien d’aquest programa són derivats per institucions 

com  Càritas i pels Serveis Socials dels  Ajuntaments de la comarca. 
Les manualitats son realitzades pels voluntaris socials i els voluntaris terapèutics, 

com a mitjan de finançament per a l’entinta a través de la venda de les matei-

xes.  

El 2014 s’ha presentat la nova col·lecció de figures de Patum de disseny propi 

original., encarregades al dibuixant Sr. Josep Colell. 

 



S’ha col·laborat amb el Departament de Justícia mitjançant convenis per a la 

derivació de persones que realitzen al nostre centre treballs en benefici de la 

comunitat com a mesura penal alternativa. S’ha participat en la Taula d’Entitats 

de Berga i la Taula de diversitat funcional. 

S’ha creat una coordinadora entre els Serveis de Salut Mental i entitats 

col·laboradores, per tal de gestionar  les diferents problemàtiques de  les perso-

nes amb trastorns mentals.  

 

ACTIVITAT SOCIO LABORAL 

COL.LABORACIONS 

RECICLATGE I VENDA DE ROBA 

RECICLATGE DE PAPER 

• Recollida de roba, mobles, paper i altres 

• Manualitats: figures de la Patum i altres encàrrecs 

• Repartir bustiades i propaganda 

• Confecció: draps de formatges, mocadors i encàrrecs especials 

• Treballs varis per entitats, de temporada i elaboració de records 

• Reciclatge per a la posterior reutilització de roba, mobles, papers etc. 

• Venda de materials reciclats en botiga 

• Transport de mobles a domicili i muntatge 

• Selecció i venda de paper i transport a fàbrica per reciclar-lo 

• Venda i transport de roba a majorista 

• Retirada de mobles vells per a trasllat a deixalleria 

• Entrega de roba, mobles i llibres per actuacions socials 

• Servei de montatge de carpes per  els Ajuntaments 

Reciclatge i venda de roba  2015 

quilos recollits   185.614 

    

unitats venda de voluminosos    329 peç. 

Reciclatge de paper  2015 

quilos de diaris i revistes recollits    10640kg. 

Una de les seccions que més moviment té és el racó dels llibres, on poc a poc 

s’ha anat organitzant la seva exposició, com una forma de reciclatge més  

actiu i que dona la oportu-

nitat d’accedir a literatura, 

novel·les, infantils, històrics, 

enciclopèdies, gastronomia, 

ciència i molt altres apar-

tats. Destaca també el nou 

disseny de la botiga de roba 

i  mobles.  

Documents històrics cedits a 

l’Arxiu Comarcal. 


