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El mes de juliol de 2021 el Sr. Francesc Llonch, director general de Càritas va signar 

una ampliació de capital de l’empresa d’inserció APASOMI a partir de la qual 

Càritas Diocesana de Terrassa, tot i mantenint la majoria, va deixa de ser l’únic soci 

per a compartir el capital social amb la Fundació Viver de Bell-lloc i la Fundació 

Vallès Oriental. 

La participació de les dues fundacions marca una nova etapa del projecte que permetrà 

a APASOMI potenciar els recursos per a l’acompanyament a la inserció laboral de 

persones en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social comptant amb el suport 

del coneixement dels professionals especialistes en l’àmbit de l’atenció a la persona 

amb disCapacitat. També permetrà ampliar la xarxa empresarial gràcies a les sinèrgies i 

col·laboracions compartides amb dues entitats molt arrelades al Vallès Oriental. 

D’aquesta manera, amb APASOMI s’oferirà una millor resposta a les necessitats 

d’inserció al món laboral dels col·lectius en situació de vulnerabilitat a ambdós vallesos. 

Jornada entre APASOMI, Càritas Diocesana de Terrassa, la Fundació Viver de Bell-lloc i la Fundació Vallès Oriental. 

Equip directiu d’APASOMI: 

Mons. Salvador Cristau, Bisbe de Terrassa 

Joan Saborido, director d’APASOMI 

Rafel Arderiu, director general de la Fundació Vallès Oriental 

Carles Sopeña, director general de la Fundació Viver de Bell-lloc 

Agnés Benedicto, tècnica d’inserció d’APASOMI 

Víctor Martínez, tècnic de producció d’APASOMI 
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ELS SOCIS 
Càritas Diocesana de Terrassa 

Càritas forma part de l’acció social de l’Església i té com a missió acollir i treballar amb les persones 
en situació de pobresa i necessitat perquè siguin protagonistes del seu propi alliberament, des del 
compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de 
les situacions d’injustícia social. 

El 22 de maig de 2015 Càritas presentava l’empresa d’inserció APASOMI SLU, una empresa creada per a 
la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, creant llocs de treball en el Vallès Occidental i 
Oriental, territori del Bisbat de Terrassa. 

APASOMI ha acompanyat més de cinquanta persones fent-los protagonistes de les seves pròpies vides, 
empoderant-les amb un contracte d’inserció mentre vetlla perquè adquireixin nous 
coneixements i habilitats personals que els permetin obrir el seu ventall de possibilitats professionals. 
Al 2021 APASOMI ha arribat a tenir 25 llocs de treball que desenvolupen la seva activitat laboral en el 
camp dels manipulats industrials, els serveis de neteja, jardineria, transport i petits arranjaments, així 
com la distribució de paqueteria i altres tasques pròpies de l’estructura empresarial. 

 

 

Fundació Viver de Bell-lloc 

Fundació Viver de Bell-lloc promou el creixement personal i la inclusió social i laboral de persones en risc 
d’exclusió, especialment aquelles amb disCapacitat intel·lectual o trastorn de la salut mental sever, 
desenvolupant i participant en projectes empresarials i socials sostenibles, des dels valors de solidaritat, 
compromís i professionalitat. 

Viver de Bell-lloc acompanya projectes de vida posant la persona al centre i oferint tots els recursos per 
al seu desenvolupament personal i professional, apostant per potenciar l’autonomia de les persones amb 
serveis d’orientació, formació, ocupació, habitatge i lleure, promovent la coordinació i sensibilització amb 
el territori d’actuació. 

L’entitat està ubicada a Cardedeu, arrelada al territori del Vallès Oriental des del 1982.  

 

 

 

Fundació Privada Vallès Oriental 

La Fundació Vallès Oriental, amb la persona amb disCapacitat intel·lectual, som una entitat sense ànim 
de lucre nascuda a l’any 1965, i amb seu entre Granollers i La Roca del Vallès.  

La nostra activitat se centra bàsicament en tres àrees: l’àrea d’atenció diürna, amb el Centre 
Ocupacional, el Centre Especial de Treball amb serveis de jardineria, manipulats industrials, neteja i 
bugaderia, suport a cuina, recepció i manteniment i serveis de restauració amb els restaurants el 
Gato Verde, Mona Lisa, Gat a l’Aigua i servei de càtering;  el Centre d’Atenció Especialitzada i el Centre 
de Rehabilitació Funcional; l’àrea d’acolliment residencial, amb la Residència, el Servei d’Habitatge 
i la Casa Empúries; i l’àrea de formació i inserció laboral.  

Tots aquests centres i serveis, tenen atenen les diferents necessitats que van apareixent a llarg de la vida 
en l’etapa adulta de la persona i fomentant al mateix temps la inclusió social i l’autonomia personal amb 
l’objectiu de fer feliç a la persona amb disCapacitat intel·lectual.  
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Neteja d’espais 

Jardineria 

Locals 

Edificis 

Aparcaments 

Despatxos 

Pisos 

Manteniment 

Esbrossat 

Reg 

Activitat industrial 

sota conveni de 

col·laboració 

Work in house 
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ELS NOSTRES SERVEIS 



Arranjaments 

Trasllats amb conductor 

Pintura 

Muntatge de mobles 

Adequació d’espais 

Responent a 

necessitats 

dels clients 

Transport de deixalleria 

Transport d’embalums 

Petites mudances 

(desmuntatge i  

muntatge de mobles) 

Serveis a demanda 
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25 
Llocs de treball 

67% 
El 67% dels llocs de treball d’estructura 
són treballadors que han realitzat 
un procés d’inserció 

20% 
Hem creat un 20% més 

de llocs de treball; 
2 llocs d’estructura i 2 d’inserció 

900 
Hores de formació 

17 mesos 
mitjana de 

temps a l’empresa 
dels treballadors en 

procés d’inserció 
(a desembre de 2021)  

9 d’estructura 
 
 

16 en procés d’inserció 

Promovem la inserció de persones a través de 

la contractació protegida i de la prospecció a 

empreses amb treballadors preparats. I quan 

hi ha la possibilitat de crear llocs de treball 

d’estructura, si algun participant té el perfil 

creiem en la persona i li donem l’oportunitat.  

Preparem els participants a nivell 

tècnic i competencial des de les 

capacitats individuals de les persones 

que se’ns acosten a Càritas.  

LES PERSONES: 
EL CENTRE DE LA NOSTRA ACCIÓ 
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20 
Persones que han realitzat 
procés d’inserció 60% 

Dones 

40% 
Homes 

65% 
Tenen 
responsabilitats familiars  

95% 
No poden 
demostrar estudis 

80% 
Tenen dificultats idiomàtiques 
(català i castellà) 

75% 
El 75% dels treballadors homes 
tenen entre 45 i 54 anys 
mentre que el percentatge 
de dones és similar 
entre les 3 franges d’edat 
del mig de la vida laboral 

4 
Persones que han acabat 
la seva relació contractual amb APASOMI 

finalitzacions de procés amb inserció 100% en mercat ordinari 
inserció en mercat ordinari sense finalització de procés  
abandó amb seguiment social i laboral i procés positiu 
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Vendes 311.361,26 € 

Subvencions 193.677,33 € 

TOTAL INGRESSOS 505.038,59 € 

  

Personal 409.427,69 € 

Altres despeses d'explotació 41.040,90 € 

Despeses financeres 329,53 € 

Impostos 1.376,50 € 

TOTAL DESPESES 452.174,62 € 

  

RESULTAT 52.863,97 € 

43% 
Augment dels ingressos 

respecte el 2020 

62% 
Ingressos per vendes i serveis 

505.038,59 € 
Total de l’activitat 

Amb la col·laboració de: 

ELS NOSTRES NÚMEROS Comte de resultats 

Immobilitzat 1.403,00 € 

Clients 52.120,00 € 

Subvencions atorgades 213.662,00 € 

Caixa i bancs 38.787,00 € 

ACTIU 305.972,00 € 

  

Patrimoni net 86.170,00 € 

Prèstec a llarg termini 162.925,00 € 

Passiu corrent 56.877,00 € 

PASSIU 305.972,00 € 

Balanç 

Origen dels ingressos segons sector laboral 

78% 
work in 
house 

9% 
neteges 

8% 
arranjaments 
i transports  
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TREBALL EN XARXA AMB ENTITATS DEL TERRITORI 
APASOMI Empresa d’inserció té per objectiu la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, 
creant llocs de treball en el Vallès Occidental i Oriental. Per fer-ho comptem amb el suport i recolzament 
d’entitats i empreses del territori del Bisbat de Terrassa, que confien en la tasca d’APASOMI a l’hora de 
contractar un proveïdor de serveis, pensant no només en una bona relació qualitat preu, sinó també en 
generar treball digne i noves oportunitats per a les persones més vulnerables. 

Com a empresa treballem en xarxa amb la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya i les entitats 
associades a APASOMI, vinculació que ens permet tenir una mirada àmplia, compartir experiències amb 
altres empreses d’inserció i amb entitats d’acció social. 
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La Nyuma és d'una família senzilla de Gàmbia 

i té 2 germans. Els seus pares van venir a 

Europa amb l'esperança de trobar una vida 

millor. Quan tenia 16 anys la mare va 

emmalaltir i el pare li va demanar que 

vingués per fer-se càrrec de la mare. 

La seva vida era familiar entre la mare, els 

germans i les seves filles. Quan la mare va 

morir la Nyuma es va centrar a cuidar de 

les nenes, però com estava sense feina 

la situació econòmica era difícil perquè 

no tenia recursos per fer-se càrrec de 

totes les despeses de la llar i les necessitats 

de les filles. 

 

Sense haver anat mai a l'escola, la Nyuma 

va arribar a Càritas aconsellada per serveis 

socials per tal de fer un procés personal que 

l'acompanyés i l'ajudés a conèixer l'idioma 

i aconseguir feina per tal de poder mantenir 

a la seva família. 

 

Valorant la seva capacitat de treball i esforç, 

va tenir l'oportunitat de treballar a APASOMI 

on ha realitzat tasques pròpies del sector 

industrial sobretot d'operària en 

manipulació, en línia, en procés de 

producció. S'ha desenvolupat en espai 

d'empresa formal, ha hagut de complir amb 

horaris, normativa, diferents equips de 

treball i diferents realitats de producció final 

i diferents empreses. Tot això coordinant-se 

amb els companys i treballant en equip per 

fer la seva feina cada dia millor, adquirint 

nous coneixements i capacitats, demostrant 

valores de treball. 
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La Nyuma va entrar a APASOMI amb molta 

il·lusió i ganes d'aprendre, en un principi 

esperava ordres per dur a terme totes les 

tasques laborals, però també per organitzar 

el seu dia a dia. En els 3 anys que ha estat a 

l'empresa ha assolit autonomia personal, 

consciència de la maternitat monoparental, 

de la capacitat de decisió que pot exercir en 

la seva vida personal i en la vida laboral, de 

la necessitat de la xarxa familiar per poder 

treballar, de la importància de les relacions 

laborals per desenvolupar bé la feina, de 

l'idioma, de les seves àrees de millora 

(alfabetització i TIC). 

Actualment empoderada en les seves 

potencialitats, responsabilitats i implicació, 

i capacitada per realitzar la seva feina, és 

una treballadora implicada i una dona amb 

energia per protagonitzar i liderar la seva 

pròpia vida, garantint la cobertura de 

necessitats de les seves filles, amb il·lusió i 

esperança pel que vingui, seguint estudiant, 

adquirint nous coneixements per poder 

millorar en les seves opcions laborals i 

econòmiques que li permetin trobar un 

habitatge digne per ella i les seves filles. 

 

Nyuma Dukuray 

Treballadora d’APASOMI 2019-2022  

“Ya no estoy en APASOMI 
pero mi corazón sigue allí.” 



www.caritasdtr.org/apasomi 
apasomi@caritasdiocesanadeterrassa.cat 

Telf. 931433984 

REINSERCIÓ  

LABORAL 
PROXIMITAT 

SEGUIMENT  

INDIVIDUALITZAT 

RESPONSABILITAT 

SOCIAL  

CORPORATIVA 

PREUS 

AJUSTATS 

Empresa d’inserció participada per: 


