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1 · Presentació

Benvolgudes/Benvolguts,

Fruit de la participació i implicació de tot l’equip professional i Consell Rector de CIPO,
neix aquest Pla Estratègic de la nostra Entitat per al període 2019-2022.

Nous temps i noves necessitats ens obliguen a ser imaginatius i compromesos, per
afrontar els reptes que s’estan plantejant, tant els particulars, del col·lectiu que
atenem, com els generals, de la societat a on vivim: entorn canviant, polítiques
restrictives d’ajuts públics, envelliment poblacional, crisi de sostenibilitat i medi
ambient, digitalització galopant, creixents desigualtats, immigració, nous col·lectius en
risc d’exclusió, etc, etc, etc.

La nostra Entitat, sense perdre de vista la seva missió inicial i principal: treballar per la
inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental,
està obligada a transformar-se i adaptar-se per continuar sent un referent en l’àmbit
social a la Ciutat de Sabadell. Per aquest motiu, cal continuar amb un procés de
millora contínua del que sabem fer i a la vegada, explorar nous camins, per assegurar la
continuïtat i sostenibilitat del projecte.

Aquest nou Pla Estratègic 2019-2022 recull aquestes voluntats de millora i
transformació, tal vegada ambicioses però necessàries, per assolir els nostres
objectius.

L’equip directiu de CIPO està plenament convençut que aquest Pla es podrà dur a
terme, ja que l’Entitat compta amb un equip de professionals excel·lent i molt
experimentat, així com amb uns clients, conciutadans i organismes locals plenament
compromesos amb els nostres valors.

També volem comptar amb tu!

Salutacions cordials.

Joan Madaula i Canadell
President de CIPO.
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2 · Objectius

· Orientar i clarificar el futur

· Unificar voluntats i alinear 
l’organització al voltant
d’objectius compartits

· Crear consens

· Ordenar i disciplinar la 
presa de decisions i la 

implementació d’accions· Generar cultura de 
pensament estratègic

· Identificar i resoldre grans
qüestions que afecten 

l’organització

· Millorar la qualitat de vida 
de les persones amb

discapacitat

En el nostre Pla Estratègic manifestem la MISSIÓ, VISIÓ i VALORS, que
són els nostres tres pilars sobre els quals construïm el nostre dia a dia. A
la vegada, hi definim els nostres eixos estratègics amb els objectius i
accions que ens permetran assolir-los.

En aquest nou trajecte que iniciem ara en vistes als propers 4 anys,
seguirem integrant a l’estratègia empresarial aspectes de
RESPONSABILITAT SOCIAL per seguir en la millora contínua del nostre
comportament social i ambiental.

OBJECTIUS
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3 · Missió, Visió, Valors

Missió

Visió

Valors

Integració sociolaboral de persones de col·lectius amb 
dificultats d’inserció en el món del treball, principalment 
de persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia 

mental, per mitjà d’un treball i una ocupació terapèutica 
adaptats al perfil i a les necessitats de cada persona, i 

generant suports i oportunitats per al desenvolupament 
del projecte de vida de cada persona.

Per això, des d’un compromís ètic i de responsabilitat 
social, treballem en la generació de xarxes i marcs de 
cooperació amb altres entitats, institucions i empreses 

compromeses amb els mateixos objectius.

CIPO vol ser una entitat de referència en la 
transformació del seu entorn, avançant cap a una 
societat inclusiva, accessible i respectuosa amb la 

diversitat, en la qual totes les persones puguin gaudir de 
la màxima autonomia personal possible i ser 
protagonistes del seu propi projecte de vida.

Així mateix, articularà i oferirà un conjunt de serveis, 
suports i recursos, tant de l’àmbit social com laboral, per 
impulsar la màxima satisfacció en qualitat de vida de les 

persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia 
mental i les seves famílies.

• Reivindicació dels drets de les persones 
amb discapacitat i altres col·lectius 

amb risc d’exclusió social
• Transparència i rendició de comptes

• Competitivitat
• Qualitat i millora contínua

• Desenvolupament sostenible
• Innovació i excel·lència
• Confiança i suport mutu
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4 · Anàlisi DAFO

• 2018          DEBILITATS

· Model organitzatiu cooperatiu que 
pot trobar barreres en la concurrència
a subvencions i ajuts. Forma jurídica 

que no preserva el patrimoni

· Manca de recursos 
econòmics suficients

per engegar nous
serveis o línies

d’activitat productiva

· Centres de cost
insuficientment

rendibles en temes 
econòmics

· Creixent envelliment de les persones 
usuàries i les famílies

· Escassa participació de les famílies i 
persones treballadores del CET en el projecte

de CIPO

· Nivell salarial baix per poder captar nous
professionals

· Manca de mecanismes d’interacció i 
transversalitat entre les diferents
àrees i els diversos departaments. 

Necessitat de millora de la 
comunicació i la eficàcia de l’equip de 

professionals

· Manca d’espais per desenvolupar
noves activitats del CET

· Manca d’instal·lacions per dur a terme la 
formació ocupacional (jardineria)

· Millorar l’eficiència: reduir l’absentisme, 
millorar els controls de qualitat dels serveis

· Manca de número de persones 
sòcies de la Fundació

· Manca de número de persones 
voluntàries

· Dificultat en la recerca de 
professionals amb formació i 

experiència en alguna àrea del CET
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4 · Anàlisi DAFO

• 2018          AMENACES

· Cicle econòmic i polític global menys
favorables a l’Estat del Benestar i a les 

seves polítiques de desigualtats

· Risc degut a la 
significativa reducció
de la despesa social 
per l’Administració i 

actual sistema de 
contractació pública 

basat en criteris
mercantils i escassa

utilització de clàusules
socials

· Mercat en creixent
competitivitat (preus-

qualitat)

· Baixa implicació de la Plataforma del 
Tercer Sector, sobretot en temps de 

crisi

· Major dificultat per integrar laboralment les 
persones més greument afectades i menys

qualificades
· Baix nivel de compliment de 

determinades lleis socials, com la 
LISMI o la LIONDAU

· Increment dels costos laborals degut a 
l’envelliment dels treballadors del CET, no 

acompanyat per un increment de les 
subvencions i suports de les 

administracions

· Competència d’altres entitats amb afany
de lucre

· Mala pràctica consolidada de 
trànsit des del CET al SOI o CO de 
persones en procés d’envelliment o 
deteriorament prematur de la salut

· Dèficits en els diferents sistemes
públics per un accés i gaudi universal i 

per a tothom (transport, salut, 
educació, etc)

· Perfil de desconfiança quant a la 
capacitat de transformació social en 

temps de crisi

· La globalització, creixent mercantilització
dels serveis d’atenció a les persones, per 

aplicació incorrecta de la llei de 
dependència
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4 · Anàlisi DAFO

• 2018          

FORTALESES

· L’experiència de CIPO (més de 50 
anys) i la seva trajectòria en la inserció

sociolaboral de persones amb
discapacitat

· Empresa de 
proximitat en els

serveis, valor afegit i 
professionalització del 

CET

· La potencial 
diversificació de 

serveis, amb capacitat
d’adaptació a la 

demanda dels clients i 
usuaris, per oferir un 

millor servei

· Fidelitat al valor identitari de 
transparència, ètica i rendició de 

comptes
· Som un centre compromès amb la promoció

i exercici per al desenvolupament de les 
persones amb discapacitat intel·lectual i 

malaltia mental

· Continuem generant xarxes, 
convenis, clústers i aliances, amb la 

creació d’acords de col·laboració, per 
dur a terme projectes i poder 
augmentar la competitivitat

· Som centre referent en matèria de formació
i centre de pràctiques (UAB, IES, 

Administració Pública)

· La formació i experiència dels professionals
de l’entitat, en el sector de la discapacitat
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4 · Anàlisi DAFO

• 2018          OPORTUNITATS

· Les oportunitats que es deriven del 
marc normatiu: Convenció 

Internacional sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat, Llei

30/2007 de Contractes dels Sector 
Públic, legislació en matèria
d’accessibilitat universal, etc

· L’existència de noves 
aliances i 

col·laboracions amb
altres CET’s i amb

altres entitats i 
administracions del 

territori

· La creixent demanda 
en serveis

contemplats a la nova 
visió, com els de 

respir, llar- residència, 
residència per a gent
gran amb discapacitat· El potencial de posada en marxa de 

noves línies d’activitat productiva en 
nous àmbits d’activitat: sector 

mediambiental, hostaleria, economia
circular i els serveis a les persones

· Inclusió de nous col·lectius en risc d’exclusió
com la lluita contra la discriminació (CET)

· Futura implantació en la millora de les 
metodologies de treball (TIC), millorant la 
qualitat del servei d’atenció a les persones

· Tenint en compte el relleu
generacional que s’està produint a 

CIPO, de les actuals famílies i la 
incorporació de noves, provinents de 

les escoles d’educació especial, 
incentivar una cultura més

participativa en les decisions que es 
prenen a l’entitat

· Potenciar i fer ús de l’entitat com a 
centre de formació acreditat

· Foment de projectes socials i comunitaris
com el voluntariat

· Difusió de la potencialitat i 
característiques de l’entitat en els diferents

àmbits de la ciutat: empresa, esport, 
cultura, etc
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Annex 1:  Objectius estratègics

5 · Objectius estratègics, Accions i Temporalitat

Annex 2: Justificacions dels eixos

• Justificació 2. Espai i Infraestructures

• Justificació 3. Persones

• Justificació 4. Organització

• Justificació 5. Comunitat i Societat
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MISSIÓ DE CIPO:
Integració sociolaboral 

de persones de 
col·lectius amb 

dificultats d’inserció 
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6 · Projecte de futur

VISIÓ

VALORS:
· Reivindicació dels

drets de les persones 
amb discapacitat i altres

col·lectius amb risc
d’exclusió social

·Transparència i rendició
de comptes

· Competitivitat
· Qualitat i millora

contínua
· Desenvolupament

sostenible
· Innovació i excel·lència

· Confiança i suport
mutu
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