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PRESENTACIÓ

La Fundació Privada Horitzó del Berguedà, hereva del Grup Horitzó del Berguedà, té 

una història d’arrelament a la comarca que s’inicia l’any 1981, donant suport als col·lec-

tius socials més desfavorits. Ho hem fet sempre amb voluntat de servei, rigor, esforç, 

voluntat i transparència. La nostra força és la generositat de les persones, entitats, 

empreses i institucions, i el treball desinteressat de voluntàries i voluntaris, sense els 

quals els treballadors i patrons de la Fundació no podríem portar a terme les moltes 

accions desenvolupades.

La transparència en la gestió és també imprescindible per explicar com es generen els 

recursos que es fan servir i a quines accions es destinen. Per això, des de fa molts anys 

i anualment, s’edita la Memòria de l’entitat. Us fem a mans la de l’any 2019 amb el desig 

que ens conegueu millor, i que aquest coneixement us encoratgi a seguir col·laborant 

amb la nostra entitat, o a fer-ho per primera vegada si ara ens descobriu.

El 2020 afrontem nous reptes, amb l’adquisició de l’Empresa d’Inserció Laboral Delícies 

del Berguedà dedicada a la fabricació de iogurts de qualitat, la qual volem fer créixer i 

que augmenti la seva producció i els llocs de treball. També treballem per incrementar 

la tasca conjunta amb l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, per fer front 

als reptes que els col·lectius de discapacitats psíquics, físics i persones amb problemes 

de salut mental tenen actualment al Berguedà. I cal seguir treballant encara més amb 

les Administracions per aconseguir els objectius que com a societat ens hem de fixar 

perquè qualsevol persona pugui tenir els mateixos drets socials i laborals a la nostra 

comarca.

Només em resta agrair, en nom de la Fundació Privada Horitzó del Berguedà, el su-

port i confiança rebuts per part de tothom, confiant poder seguir comptant amb ells 

també en els anys vinents.

Jordi Garcia Petit
President



L’entitat va néixer l’any 1981 amb la finalitat de compartir moments lúdics amb per-

sones amb diversitat funcional, ja que per les seves característiques i la mentalitat 

d’aquella època, es trobaven aïllades a les seves llars.

Les activitats han estat moltes i molt variades. En un principi es feien llençols de quatre 

puntes i roba de casa per encàrrec i es compaginava amb artesania relacionada amb 

la Patum.

Com que la idea inicial era la de treure de casa persones amb certes dificultats que hi 

havien quedat confinades durant anys, es va veure la necessitat de muntar activitats 

de lleure. Amb aquesta finalitat es feien sortides al cinema, dinars, excursions, visites 

culturals… Un clàssic eren les festes de Nadal. S’anava a una casa de colònies propera 

de la comarca (cal Candi) i allí, durant els dos dies que durava, es concentraven totes 

les festes: dinar de Nadal, sopar de Cap d’Any tots ben mudats per a l’ocasió, a les 12 de 

la nit, campanades, regals de Reis personalitzats i entremig, si el temps acompanyava, 

jocs i xerrades pels voltants de la casa i, si feia mal temps, al voltant de la llar de foc.

Però l’activitat estrella que tots esperàvem amb delit eren les colònies de l’estiu. Es 

feien tres torns: petits, joves i persones grans. Anàvem a la casa de colònies de Can 

Massó a Sil, i allí es muntaven infinitat d’activitats: piscina, platja, cantada d’havaneres, 

ball de festa major... finalitzant amb el cant dels adéus, plors i abraçades i la promesa 

de repetir l’any següent.

Van anar passant els anys i Centre Especial de Treball Taller Coloma, al qual pertanyien 

molts dels nostres participants, va anar implantant les seves activitats de lleure per a 

caps de setmana i vacances. Per altra banda, es va veure la conveniència de subvenci-

onar els participants infants i joves perquè poguessin assistir a les activitats ja organit-

zades a la comarca i, així poder fer un treball d’inclusió i normalització.

L’entitat va seguir creixent. Del barri de Cal Rosal vam passar a la Valldan. Després es 

va llogar dos locals al carrer Fra Frederic (un per a roba i treballs manuals i l’altre per 

mobles). Amb el temps es van quedar petits i amb la força de la germana M. Gràcia, 

“alma mater” de l’entitat —Déu proveirà—, ens vam atrevir a comprar el local que ac-

tualment ocupem.

L’essència segueix sent la mateixa, però el grup ha evolucionat molt al llarg dels anys... 

i esperem que segueixi fent-ho.

ORÍGENS I TRAJECTÒRIA



MISSIÓ

► Acompanyar a les persones en el procés de creació del seu propi projecte de vida. Vetllar pel seu benestar i la 

seva salut, especialment la mental, per tal d’aconseguir la igualtat d’oportunitats, tenint en compte les necessitats 

de cada persona i les capacitats diverses individuals.

VISIÓ

► Esdevenir una entitat compromesa amb la lluita contra l’estigma en salut mental oferint formacions, llocs de treball 

i espais de relació mútua... mitjançant activitats d’economia circular, social, inclusiva, sostenible i responsable

VALORS

► Respecte a les persones, els seus drets i les seves altres capacitats. 

► Igualtat i equitat entre dones i homes, a la formació i l’accés al treball, tenint en compte a les necessitats 

individuals i capacitats diverses

► Dignitat i justícia social respectant la diversitat i acompanyant en la presa de decisions

► Cooperació entre persones i altres entitats per arribar a un objectiu comú. Compartint projectes per donar 

resposta a necessitats col·lectives.

► Compromís amb la societat, el medi ambient i la cultura.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS



PATRONAT - ÒRGANS DE GOVERN

► Jordi Garcia Petit - President

► Maria Teresa Canut Roig - Vicepresidenta

► Josep M Casals i Pont - Secretari

► Josep M Perdigó Pons - Tresorer

► Antoni Aztarain Zabaldica - Vocal

► Lluís Campos Bertran - Vocal

► Charo Díez Bajo - Vocal

► Josep Gomà Sellart - Vocal

► Vicens Linares Rota - Vocal

► Eva Sanchez Tabios - Directora

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat, amb el número  3018 . També inscrita en el Registre d’Entitats, 

Serveis i  Establiments  Socials, 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  Pública  pel  Ministeri  de l’interior, amb el 

número Nacional 60.584



MEMBRES DE L’ORGANITZACIÓ

► NÚMERO DE SOCIS: 20

► NÚMERO DE TREBALLADORS/ES: Treballadors - 5

 Treballadores - 8

► NÚMERO DEVOLUNTARIS/ES: Voluntaris/usuaris - 16

 Voluntàries/usuàries - 21

► PERSONES ATESES AMB DISCAPACITAT: 33

ORGANIGRAMA



ACTIVITATS DESENVOLUPADES

OCUPACIONAL PARTICIPANTS

Taller de restauració de mobles 10

Taller de pintura i treballs manuals (Patum, Nadal…) 8

Tallers de costura 9

Voluntariat europeu 3

TOTAL 30

LABORAL PARTICIPANTS

Botiga Horitzó 7

La Botiga de la Manela 2

Arts gràfiques 2 

Serveis de medi ambient 5 

Inserció i formació 2

TOTAL 18

% PARTICIPANTS ENTITAT

56 % Són dones

44 % Són homes

69 % Persones ateses amb discapacitat

% TREBALLADORS/ES ENTITAT

62 % Són dones

38 % Són homes

69 % Treballadors/es amb discapacitat



OCUPACIONAL

Taller de restauració de mobles 35 mobles restaurats

Taller de pintura i treballs manuals (Patum, Nadal…) 1.020 peces acabades

Tallers de costura 1.500 peces acabades

LABORAL

BOTIGA HORITZÓ 500 Kg. aprox. de roba

 9 mobles restaurats

 325 llibres

LA BOTIGA DE LA MANELA 5.416 peces venudes

ARTS GRÀFIQUES 6.200 peces personalitzades

SERVEIS DE MEDI AMBIENT 23 serveis de lones

 3.600 kg. aproximadament de voluminosos

 212.480 kg. roba de camió

INSERCIÓ I FORMACIÓ 1 inserció laboral

 80 h formació PFI-PTT vendes i atenció al client

 55 h formació lluita contra l’estigma

Col·laboració amb el  Hem acollit sis persones que havien de realitzar treballs a la comunitat. 
Departament de Justícia 

Col·laboracions ADB Joves per l’ocupació - Tallers 29/08/19

Col·laboració amb voluntaris  Tallers 21/11/19
californians  

Col·laboració amb Aj. Berga   Exposició “La mort” (deixant mobiliari per a l’exposició)
 Lectura (deixant mobiliari per a l’exposició)

Col·laboració cursa de patins   Club d’esquí Mayluengo 
 Els organitzadors van convidar a participar de la cursa a voluntaris de l’entitat

RESULTATS DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES



► Beca per participació a Escuela de Emprendimiento Social (EES) a Guadalajara. Vam compartir experiències 

amb diferents entitats del territori espanyol que fomenten el treball per a persones amb problemes de salut 

mental. Vam aprendre tècniques de gestió econòmica i de recursos humans, també com organitzar l’entitat i ens 

van donar suport durant tot l’any per tal que el nostre projecte fos una realitat.

► El primer trimestre es va canviar de nau al polígon, adaptant les instal·lacions a les necessitats de la Fundació. 

Amb molt d’esforç i sumant equip, es va buidar una nau de 1500 m², traspassant molt del material a una altra 

de 750 m². Aquesta activitat, realitzada durant molts caps de setmana va cohesionar i donar força a l’equip del 

Grup Horitzó.

► El 2 d’abril vam recollir el premi estrella Regió7 al Kursaal de Manresa. Va ser un gran reconeixement a la 

trajectòria de l’entitat.

► S’ha ampliat la recollida amb dos contenidors a Gósol i la Rodonella. Aquest 2019, i a petició dels dos municipis, 

s’ha posat dos contenidors nous, un a Gósol i l’altre a la Rodonella, donant servei de recollida tèxtil a punts que 

fins aleshores no en tenien.

► Jornada lúdica al molí del Cavaller.

► Jornada d’equip a l’Hotel d’Entitats i dinar de Nadal a Cal Travé.

► Jornada de platja, dia 30 d’agost.

ALTRES ACTIVITATS DE L’ENTITAT



ACTES REALITZATS AMB ALTRES ENTITATS

FORMEM PART DE:

► Parelles artístiques - 4a Edició 
  · Exposicions a les biblioteques de la comarca
  · Dia 25 d’octubre, sopar subhasta de les obres

► 27/07/2019  Col·laboració fent activitats d’esplai organitzades per l’Ajuntament de Berga i el Consell Comar-
cal del Berguedà. La Montse i la Tere fan titelles amb imatges retallades de la Patum. Uns 30-40 infants pinten 
i juguen en un teatret de titelles.

► Formació RCP i desfibrilador per l’associació A Tot Cor

► 15/03/19 - Fira d’entitats de l’I.E.S Guillem de Berguedà.
 
► 18/03/19 - Presentació i berenar Memorial Manela Quesada. Concurs fotografia. 

► 30/03/19 - Xerrada Stop estigma en Salut Mental i dinar Ateneu llibertari

► 14/04/2019 - Xerrada Stop estigma en Salut Mental al Casal Panxo

► 23/04/19 Fira Sant Jordi

► 01/05/19 - Estand a la Fira de Maig conjunt amb ASFAM, Delícies del Berguedà, 
 Activament i AFATRAC

► 9/06/19 Fira Patum

► Formació a periodistes - Comuniquem per la salut mental any 2019,
  · 7 sessions de febrer a novembre de 2019, 
    amb un total de 16 periodistes inscrits

► 23/11/19 Sopar dels Castellers de Berga a benefici pel Grup Horitzó

► Dia Mundial de la Salut Mental
  · 11/10/19 - Dinàmica antiestigma. SaludableMENT. 
    Jo no discrimino! N’estàs segur? a l’Oiko 

  · Dinar solidari a l’Hotel d’entitats. 
    Lectura del manifest i actuació de la Berguedana 
    de Folcklore total.

► Empreses Berguedanes, empreses sanes
 Col·laboració amb formació a empresaris en la lluita 
 contra l’estigma en Salut Mental

GRUP HORITZÓ DEL BERGUEDÀ-ASFAM · Plaça Europa, 3 · 08600 BERGA

El Grup Horitzó-Asfam es complau a convidar-vos a la

CELEBRACIÓ DELS 

35 ANYS DEL GRUP HORITZÓ

que tindrà lloc el dissabte, 18 de març.

Us hi esperem!

Berga, març de 2017

Matí: jornada de portes obertes, de 10 a 13 h, al nostre local

Tarda: festa, al local dels Castellers de Berga, a partir de les 18 h.► Voluntariat.cat
► Comissió Salut Mental del Berguedà
► Feafes empleo



SITUACIÓ ECONÒMICA 2018

SITUACIÓ ECONÒMICA 2019

DESPESES 2018 INGRESSOS 2018

Aprovisionaments 15.082,37 Vendes i prestació de serveis 136.078,20

Despeses de personal 97.069,05 Subvencions i donacions 44.041,52

Lloguers  23.000 Ingressos extraordinaris 1.725,52

Reparacions 2.071,36  

Assegurances 4.443,11  

Serveis Bancaris 937,41  

Subministraments 7.152,83  

Altres serveis 15.360,31  

Tributs  3,133,82  

Amortitzacions  17.553,45  

Despeses financeres 690,15  

TOTAL  186.493,86 TOTAL 181.844,74

SALDO NEGATIU DE 4.649,12 €

 DESPESES 2019 INGRESSOS 2019

Aprovisionaments 7.780 Vendes i prestació de serveis 165.481,96

Despeses de personal 116.968.97 Subvencions i donacions 38.746,28

Lloguers  17.692,40 Ingressos extraordinaris 6.654,41

Reparacions 2.673,56  

Assegurances 3.848,36  

Serveis Bancaris 1.293,21  

Subministraments 8.579,05  

Altres serveis 22.059,90  

Tributs  546,46  

Amortitzacions  15.831,79  

Despeses extraordinàries 81,34  

Despeses financeres 523,28  

TOTAL  197.878,61 TOTAL 210.882,65

SALDO POSITIU DE 13.004,04€



COL·LABORADORS

 Ajuntament de Berga
 Bayer Hispania s.l
 Consell Comarcal del Berguedà
 Departament de Treball, Afers socials i Famílies
 Diputació de Barcelona

 Ajuntament d'Avià
 Ajuntament d'Avinyó
 Ajuntament de Balsareny
 Ajuntament de Bagà
 Ajuntament de Berga
 Ajuntament de Borredà
 Ajuntament de Casserres
 Ajuntament de Cercs
 Ajuntament de Gironella
 Ajuntament de Gósol
 Ajuntament de Guardiola de Berguedà
 Ajuntament de La Pobla de Lillet
 Ajuntament Navàs
 Ajuntament d'Olvan
 Ajuntament de Puig-Reig
 Ajuntament de Saldes
 Ajuntament de Sallent
 Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
 Ajuntament de Vallcebre
 Ajuntament de Vilada

 Activament
 AFATRAC
 Agència de Desenvolupament del Berguedà
 Althaia
 ASFAM
 Associació De tot cor
 Ateneu llibertari del Berguedà
 Associació de Veïns Santa Eulàlia
 Balma Badal
 Berguedana de Folklore total
 Bon Preu
 Cal Rovira
 Caprabo
 Caprabo d’Alp
 Casa Madriles
 Castellers de Berga
 Coca-cola
 Dani Magyk
 Delícies del Berguedà
 EMMB
 Ermínia Altarriba
 Fundació Portal
 Fundació Catalunya La Pedrera
 Idegut Gràfics
 Knauf
 Matthew Tree
 Molí del Cavaller
 Montserrat Moratilla
 Muntajes Rus
 Oiko
 OTL
 Pavebsa
 Penya boletaire de Berga
 Restaurant La Cabana
 Restaurant Cal Travé
 SIOAS
 Super Pedret
 Teti Montaner
 TractoBerga
 Vedruna Berga

 Fundació la Caixa
 Germanes Hospitalàries
 INJUVE - European Solidarity Cops
 Obertament
 UE - Fons social Europeu

AGRAÏMENTS



El 22 de desembre del 2019, la Fundació va adquirir 
l'Empresa d'Inserció laboral Portal del Berguedà.

Aquest acord va arribar gràcies a la generositat de la 
Fundació Portal i les ganes de la Fundació Horitzó per 
poder acompanyar a joves a una vida més digna a la 
comarca.

L'Empresa d'Inserció Portal del Berguedà elabora iogurts 
artesanals amb producte de proximitat, llet de Cal Gris 
i melmelades de Casabella. Són uns iogurts de qualitat, 
artesanals i amb un valor social afegit que no deixa a 

ningú indiferent. 

Us animem a tastar-los!

ANNEX · DELÍCIES DEL BERGUEDÀ



Delícies del Berguedà ha produït durant  l’any 2019  aproximadament uns 680.000 iogurts el que representa un in-
crement respecte l’any 2018 del 5,4%, tenint en compte que veníem de dos anys amb un increment important, podem 
considerar el resultat molt positiu.

Distribució Vendes per Canal  ·  2019   

 Canal de venda  Import  % Núm. Clients %

Botigues + internet 43.741,56 € 18,61 40 24,54

HORECA (Hot+Res+Cat) 136.564,46 € 58,12 101 61,96

Comunitats (escoles+res. g.g.) 38.447,56 € 16,36 15 9,20

Distribuïdors  14.095,61 € 6,00 6 3,68

Venda directa  2.132,20 € 0,91 1 

Total  234.981,39 €   163

Evolució de la producció 2017-2019 2017 2018 2019

LLet transformada  60.157 litres 74.804 litres 78.736 litres

Iogurt blanc  229.283 u. 318.634 u. 327.296 u.

Iogurt amb melmelada 119.113 u. 104.206 u. 85.094 u.

Iogurt grec 92.261 u. 99.821 u. 104.841 u.

Iogurt ecològic 52.054 u. 91.454 u. 127.352 u.

Total 492.711 614.116 644.582

Mató  846 quilos 925 quilos 1.058 quilos

Total Unitats 519.784 643.728 678.443

Increment 14,80% 23,80% 5,40%

Quan a la facturació, hem passat dels 218.260 € de l’any 2018 a 234.982 € l’any 2019 amb un increment del 7%. 
Adjuntem un quadre on es podem veure la distribució de les vendes per canal. 

 A 31 de desembre de 2019 la plantilla de Delícies estava formada per 6 persones: 3 d’es-
tructura i 3 joves en procés d’inserció.

DADES DE PRODUCCIÓ DE DELÍCIES DEL BERGUEDÀ
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