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Sempre amb nosaltres, Joan, Carles, 

José Antonio i Ángel Luís.
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Benvolgudes amigues i benvolguts amics de CIPO,

L’any 2020, ha estat marcat per la pandèmia global, inesperada i amb conseqüèn-

cies molt greus tant en l’àmbit sanitari com en l’econòmic a tot el món. CIPO no 

ha estat aliena a aquesta crisi i, al seu inici, ens va colpejar dolorosament amb la 

pèrdua de quatre dels nostres usuaris. Vull aprofitar aquestes línies per recordar 

el Joan, el Carles, el José Antonio i l’Ángel Luís, familiars i amistats que també ens 

han deixat. 

El dia 13 de març de 2020, es va prendre la difícil situació de suspendre el servei 

d’atenció al nostre Centre Ocupacional, ja que van aparèixer casos positius. Just 

després, el Govern central va decretar l’estat d’alarma i el confinament, interrom-

pent definitivament el servei i bona part de les activitats al nostre Centre Especial 

de Treball. 

Els mesos posteriors d’abril i maig, vam mantenir bona part de la plantilla de baixa 

laboral preventiva per evitar l’extensió del virus en un moment d’una gran incerte-

sa general. Igualment, vam mantenir uns serveis essencials en els serveis de Bu-

gaderia, Neteja i Jardineria i les nostres llars residència van haver de cobrir l’aten-

ció durant les vint-i-quatre hores del dia, els set dies de la setmana, reforçant 

torns amb educadors/es del nostre Centre Ocupacional. Aquest, també, és un 

bon moment per fer un reconeixement als empleats/des que van estar treballant 

i demostrant, un cop més, la seva implicació i professionalitat en aquells dies tan 

foscos.

Al juny, progressivament, es van reiniciar bona part de les activitats del Centre 

Especial de Treball i els/les nostres professionals del Centre Ocupacional van 

començar un seguiment i una atenció virtual a les persones usuàries. Vam obrir 

parcialment i amb mesures el servei presencial a partir del mes de setembre. Les 

nostres llars residència van mantenir el servei vint-i-quatre hores durant tot l’any. 

Ara bé, CIPO ha sabut reaccionar i sobreposar-se en bona manera a l’atzucac de 

la pandèmia. Després d’unes enquestes internes al personal, valorar les feble-

JOAN MADAULA 
PRESIDENT DE CIPO
“CIPO ha sabut reaccionar i sobreposar-se en bona ma-
nera a l’atzucac de la pandèmia”

ses de l’entitat en una situació de crisi com la 

viscuda i posar sobre la taula altres problemà-

tiques endèmiques, hem tingut l’oportunitat 

de reflexionar i de prendre decisions valentes 

que, potser gràcies a aquesta sotragada, s’han 

precipitat. És el cas, per exemple, de la recerca 

de noves activitats productives en col·laboració 

amb altres entitats de la ciutat; la reorganitza-

ció i nova contractació d’una responsable del 

Departament de Comunicació; la millora en el 

diàleg i la dinamització de diferents departa-

ments com ara el Centre Ocupacional i les llars 

residència; el reforç amb més recursos humans 

d’alguns departaments de suport (Comptabilitat, 

Recursos Humans, facturació...); la posada en 

marxa d’incentius globals al personal; la inversió 

en nous equips informàtics, etc.

Per tant, en el cas de CIPO podem afirmar que 

l’axioma que cal aprofitar les crisis per sortir-ne 

més reforçats, aprofitant noves oportunitats i 

explorant nous camins, està sent una realitat. 

També és ha estat possible, sobretot, gràcies 

a l’entusiasme, la professionalitat i la implica-

ció dels seus i de les seves professionals i dels 

familiars de les persones usuàries, els quals han 

demostrat un alt grau de resiliència i paciència 

en aquesta crisi,  així com dels clients i institu-

cions que han estat al nostre costat, ara més 

que mai, confiant en CIPO i la seva gent. 

Amb el desig que tots i totes vosaltres estigueu 

superant aquest episodi amb salut, serenor i 

més saviesa.

Us saluda ben afectuosament.

“Cal aprofitar 
les crisis 

per sortir-ne 
més reforçats, 

aprofitant noves 
oportunitats 

i explorant 
nous camins”
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CIPO
MÉS DE MIG SEGLE TREBALLANT 
PER A LES PERSONES
CIPO és una cooperativa sense afany de lucre que treballa per millorar la qualitat de 

vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i de les seves 

famílies, generant suports i oportunitats per al desenvolupament del projecte de vida 

de cada persona.

La nostra visió es basa en una societat inclusiva, accessible i respectuosa amb la di-

versitat, en la qual totes les persones puguin gaudir de la màxima autonomia personal 

possible i ser protagonistes del seu propi projecte de vida.

El 2003, neix la Fundació CIPO, anteriorment coneguda com a Amics de 

CIPO. Està integrada per persones implicades en donar suport a col·lectius 

amb especials dificultats d’inserció sociolaboral, i de manera més específi-

ca, a persones amb discapacitat intel·lectual de CIPO.

Tot i que aquest any no ha estat possible per motius de la pandèmia, la 

Fundació organitza diferents activitats per donar a conèixer la problemàti-

ca de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual, implicant tota la 

ciutadania, les entitats, les empreses i les institucions. Gràcies a aquestes 

activitats, la Fundació ofereix suport econòmic a la cooperativa, comple-

mentant els ingressos que genera de la seva activitat productiva.

77
treballadors/es amb 

discapacitat intel·lectual o 

malaltia mental

106
persones ateses al Centre 

Ocupacional

27
persones residents a les 

llars residència de CIPO

51,5%
de dones en plantilla

94,32%
contractes fixes

152
empleats totals



MEMÒRIA 20208
9

Grup d’alumnes 

d’entre 16 i 20 

anys de l’Escola 

Especial Santa 

Gema inicien les 

pràctiques la-

borals. Eren els 

futurs treballa-

dors de CIPO.

1965

1973
Mecanització del taller 

i consolidació de tres 

línies de producció: els 

doblets, el retractilat i la 

bugaderia.

1968
CIPO, Coopera-

tiva Industrial de 

Promoció Obrera, 

queda consitutïda 

formalment. Les 

primeres feines 

van ser el triatge 

i classificació de 

draps i la fabrica-

ció de plegadors 

per a peces de 

roba. 

Inauguració de 

la secció feme-

nina al carrer 

Garcilaso. Set 

noies confeccio-

naven mocadors, 

draps de cuina 

i camusses per 

traure la pols.

1969

1970
Viatge dels dirigents 

de la cooperativa a 

Holanda per visitar 

diferents centres simi-

lars.

Trasllat dels ja tren-

ta treballadors/es i 

monitors a les ins-

tal·lacions del carrer 

de l’Himàlaia.

1971

Creació de COCIPO, el 

Centre Ocupacional de 

CIPO. 

1975

1991
Creació de 

CIPO-FLISA, 

societat que es 

farà càrrec de 

bugaderia, la 

qual marxa de 

CIPO definitiva-

ment el  1994.

Inauguració 

de la primera 

llar residència, 

Sallent. Van se-

guir-la Maestrat 

i Les Termes.

Impuls del Servei de 

Jardineria per cobrir 

l’activitat de buga-

deria, el qual es con-

verteix en el líder de 

facturació del Centre 

Especial de Treball. 

1994

1995
Creació de la 

Fundació Tutelar 

CIPO, que aca-

ba obrint el seu 

patronat a altres 

entitats i con-

vertint-se en la 

Fundació Tutelar 

Família i Societat. 

Creació de 

Brigades de 

Taller, un grup 

entre el Taller 

de Manipu-

lats i el Centre 

Ocupacional. 

Finalment que-

da integrat en 

aquest últim. 

1997

Creació de la 

Fundació Amics 

de CIPO i els 

Grups d’Aju-

da Mútua, 

uns espais de 

trobada per a 

les families. 

2003

2005 
Obre la llar 

residència 

Torre de 

l’Aigua i tan-

ca Maestrat.

2016
Obre la nova 

residència 

Parc Central, 

i s’hi traslla-

den els i les 

residents de 

Les Termes i 

Sallent.

Apertura de la 

llar residència  

Pascual-Tula 

i tancament de 

Torre de 

l’Aigua.

2018

LA NOSTRA HISTÒRIA
CIPO neix de la iniciativa i de l’esforç d’un grup de pares i 

mares de joves amb discapacitat intel•lectual en defensa 

del dret a un treball digne dels seus fills. Anys enrere, ja 

havien creat la primera escola especial a Sabadell, però 

van detectar la manca de formació professional adaptada 

a la ciutat com a continuació a l’etapa d’escolarització.
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TEIXINT ALIANCES
La cooperativa és un agent social actiu a la ciutat de Sabadell i en l’àmbit català, for-

mant part de diverses federacions, agrupacions i taules de treball relacionades amb la 

discapacitat, el cooperativisme, el tercer sector i la comunitat.

SBD Cercle d’entitats

Consell de Gent Gran 
Comissió de Solitud 

no-volguda i voluntariat

Taula d’Acció Social 
i el Consell Municipal 

de Persones amb 
Discapacitat

ORGANITZACIÓ

ASSEMBLEA 
COOPERATIVA

Centre Ocupacional
Servei d’acolliment residencial
USAPS

L’Assemblea està formada per 402 socis 
i sòcies, els quals són famílies d’usuaris i 
usuàries del Centre Ocupacional, treballa-
dors/es del Centre Especial de Treball i per-
sones externes a l’entitat sensibilitzades amb 
el tema de la discapacitat intel·lectual.

CONSELL 
RECTOR

President: Joan Madaula
Vicepresidenta: Isabel Lapaz
Secretària: Berta Garrigós
Tresorer: Francesc López
Vocal 1: Miquel Civil
Vocal 2: M. Àngels Aguilar
Vocal 3: Cristina Antón
Vocal 4: Vicenç Creus
Vocal 5: Eulàlia Cervera
Vocal 6: Teresa Puig

Direcció
Comercial
RRHH, PRL i Qualitat
Comptabilitat
Voluntariat
Formació
Promoció Socioeconòmica
Compres
Vendes
Manteniment

ÀREA SOCIAL

ADMINISTRACIÓ 
i GESTIÓ

CENTRE ESPECIAL 
DE TREBALL

Servei de Medi natural i Jardineria
Serveis Generals: Neteja i Bugaderia
Serveis Industrials
Serveis de Gestió de residus
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CENTRE ESPECIAL  
DE TREBALL

Edats compreses entre els 

20-65 anys
Contractes indefinits

90%
Majoritàriament, antiguitat major a 

15 anys
Homes

56
Dones

19

Persones amb discapacitat 

77

La finalitat del Centre Especial de Treball (CET) és assegurar una feina remunerada i la 

prestació dels serveis d’ajustament laboral, personal i social que necessiten els treba-

lladors/es amb discapacitat en el seu procés d’inserció laboral.

UNITAT DE SUPORT 
A l’ACTIVITAT PROFESSIONAL
La Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) està formada per un equip 

multidisciplinari: un treballador social, una psicòloga i tretze monitors/es de su-

port. La seva tasca s’emmarca dins els serveis complementaris d’ajustament per-

sonal i social (SCAPS), els quals són serveis de rehabilitació, terapèutics, d’inte-

gració social, cultural i esportius que procuren al treballador/a amb discapacitat 

una major rehabilitació personal i una millor adaptació de la seva relació social.

Un any 
sense precedents

Des del 15 de març fins a 

finals d’abril, pràcticament el 

80% de la plantilla del CET 

va estar de baixa, fet que 

va fer replantejar moltes de 

les activitats previstes i va 

obligar a reorganitzar les ac-

cions de l’equip de la USAP. 

Es va centrar, principalment, 

en donar suport emocional 

al personal que estava a 

casa a través de vídeotru-

cades, seguiment telefò-

nic, informes psicosocials 

adreçats als serveis mèdics 

i tutories individualitzades 

als equips de guàrdia.

“La pandèmia va 
tenir una gran re-

percussió en el 
personal del CET, 

incidint directament 
i molt negativament 
en els aspectes que 

regulen les activi-
tats d’ajustament 

personal.”
ANNA MARTÍNEZ, psicòloga
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SERVEIS I ACTIVITAT PRODUCTIVA

Servei de Medi Natural i Jardineria

Serveis Industrials

Servei de Gestió de residus

La secció de Jardineria des-

envolupa totes les tasques 

pròpies el disseny, construcció 

i manteniment de jardins, tant 

en el sector públic com en el 

privat. D’altra banda, la secció 

de Medi Natural s’encarrega 

principalment del manteni-

ment del Parc Fluvial del Riu 

Ripoll i del Rodal de Saba-

dell, fent treballs forestals, 

desbrossades, tales o podes, 

entre d’altres. 

L’equip de Serveis Generals s’en-

carrega de la neteja de pàrquings, 

de naus, d’oficines, de finalització 

d’obres... També ofereix un servei 

de bugaderia, on es fa rentat de 

vestuari laboral, de roba plana i de 

peces grans. Entre les feines desta-

cades hi ha la neteja dels autobusos 

de Transports Urbans de Sabadell 

(TUS), de diversos equipaments 

educatius i municipals o part del 

rentat de roba l’Escola de Policia de 

Catalunya.

Servei de Neteja i Bugaderia Gràcies al contracte amb el 

Consorci per a la Gestió de 

Residus del Vallès Occidental, 

CIPO s’encarrega de la re-

collida i la posterior selecció 

de l’oli domèstic usat de tota 

la comarca. També es fa la 

recollida de càpsules de cafè 

per al seu posterior reciclatge.

Puntualment, es recullen 

documents per a destruir a 

empreses o particulars i es fa 

el buidatge de pisos o naus 

industrials.

Des del Departament de Serveis Indus-

trials es realitzen tota mena de manipu-

lats, gestió d’estocs, muntatges i picking 

per a empreses i indústries. Ofereix la 

possibilitat de realitzar, a les nostres ins-

tal·lacions, una part o la totalitat dels pro-

cessos que es deriven de la seva activitat 

productiva.

El Centre Especial de Treball es caracteritza per la diversificació de serveis i la seva 

capacitat d’adaptar-se a la demanda del mercat. A més, oferir un ventall d’activitats 

productives tan diverses ens permet oferir oportunitats laborals adaptades diversitat 

del personal.
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FACTURACIÓ DEL CET

Amb l’aplicació de l’estat d’alarma i l’en-

trada en vigor del confinament el mes de 

març, van decretar-se uns serveis mínims 

del 25% fins al mes d’abril. Progressivament, 

va recuperar-se la normalitat fins a la torna-

da de tota la plantilla. Cap treballador/a va 

veure’s afectat per un ERTO.

2019 2020 Diferència
Manteniment, Neteja i Jardineria 1.176.342 1.134.762 -4,53%

Serveis industrials 702.006 607.144 -14,30%

Total 1.878.348 € 1.741.905 € -8,18%

SERVEIS MÍNIMS

Malgrat la incertesa que va portar el 2020, CIPO va aconseguir tancat l’any amb només 

un 8,18% menys d’ingressos que l’any anterior, però superant els que es van aconseguir 

el 2018. 

D’altra banda, cal destacar, també, el suport de la clientela, ja que, tot i tenir un nombre 

reduït de nous clients, aquells que formaven ja part de la cartera del CET, van seguir 

apostant per la cooperativa.

Contractes jardineria 
Ajuntament de Sabadell

Clients privats jardineria

Manipulats

Neteja

Bugaderia

Gestió de residus

46%

18%

13%

13%

3%
7%

“Tot i les dificultats i la 
reducció dels serveis 

del CET, no vam haver 
de prescindir de cap 

treballador/a.”
XAVIER MARTÍNEZ, director

Ingressos per seccions del CET 2020
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CENTRE 
OCUPACIONAL
El Centre Ocupacional (CO) és un servei adreçat a persones majors de divuit anys amb 

discapacitat intel·lectual, amb un certificat de disminució igual o superior al 65%, que no 

tenen, en l’actualitat, capacitat manifesta per ser contractades laboralment.

Persones usuàries 

del Servei Ocupacional d’Inserció 

(increment de 3 places a l’octubre) 

10
Persones assistides 

al Servei de Teràpia Ocupacional

96
Educadors/es

18
Psicòlogues i treballadora social

4

w

El procés 
de desescalada

El 13 de març del 2020, el 

CO va tancar preventiva-

ment, oferint suport i activi-

tats de forma telemàtica a 

les persones usuàries.

El 29 de juny, es va iniciar 

una prova pilot amb una 

trentena de persones no 

considerades col·lectiu de 

risc. La seva assistència era 

en dies alterns, la qual cosa 

garantia el compliment de 

les restriccions d’aforament 

i les distàncies de seguretat.

Amb la flexibilització decre-

tada al setembre, els usuaris 

i usuàries de més edat i/o 

amb patologies prèvies, 

sempre d’acord amb les 

indicacions del personal 

sanitari, van reincorporar-se 

al CO, acabant l’any amb un 

80% d’atenció presencial.

“Garantir la 
seguretat dels 

usuaris i usuàries 
és la nostra 

prioritat i, per això, 
es va prendre la 
difícil decisió de 

tancar el CO.” 
AURORA PIGUILLEM, director tècnica

REESTRUCTURACIÓ DEL CO
El Centre Ocupacional va haver d’adaptar-se a les noves normatives i es 

van aplicar una sèrie de mesures per garantir la seguretat de tothom: 

• reducció d’aforaments i horaris, 

• adequació dels espais i reubicació del mobiliari,

• entrades esglaonades, 

• establiment de grups de treball fixes i zones delimitades,

• distàncies de seguretat entre persones, 

• ús obligatori de la mascareta i control de temperatura,

• tancament temporal del servei de menjador, 

• supressió d’activitats i sortides a l’exterior i d’interaccions comunitàries, 

entre elles el voluntariat.
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SERVEI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Des de l’Àrea de Treball Social s’ofereix suport a les famílies de 

persones usuàries i treballadores a través de l’assessorament 

individual i dels Grups de mares i de germans, els quals van 

continuar amb les sessions de forma telemàtica.

ACTIVITATS

Servei comunitari: Xerrada 

de sensibilització a l’IES 

Jonqueres.

Gener - Març Març -  Juny

Estimulació cognitiva: 

exercicis per treballar 

la memòria,  percepció 

visual, raonament, etc.

Juny - Desembre

ANDI Sabadell: Visi-

ta a les instal·lacions 

de CIPO per conèixer 

de prop el nostre 

projecte.

Tutories vir-

tuals indivi-

duals i grupals 

amb l’equip de 

psicòlogues.

Activitats en línia: gravació i distribu-

ció de vídeos amb diverses activitats 

esportives, organitzatives i creatives.

Sortides i visites 

terapèutiques a les 

persones usuàries 

de la mà de l’equip 

de psicòlogues.

Sessions de Mans 

i potes: teràpia as-

sistida amb gossos 

en col·laboració amb 

la Lliga Protectora 

d’Animals de Sabadell

Projecte CuEmE: visita 

escola Cifuentes, l’alum-

nat de la qual forma part 

d’aquest projecte d’apre-

nentatge sobre la creació 

de cooperatives.

Guia Ciutat i Escola: dues 

sessions del taller d’espel-

mes i sabons amb l’alum-

nat de diferents escoles.

Activitats esportives: ball, aeròbic, 

steps, psicomotricitat, etc.

Activitat prelaboral: treballs 

de manipulació bàsics, com 

ara encapsats, muntatge de 

peces simples o destrucció 

d’etiquetes.

Tallers artesanals: marqueteria, 

hama, paper reciclat, espelmes, 

sabons, etc.

Manteniment d’es-

pais exteriors: regar, 

podar, collir fruits, 

netejar fulles, etc.
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ACOLLIMENT
RESIDENCIAL
El Servei d’Acolliment Residencial té com a objectiu la millora de la qualitat de vida 

de les persones que hi viuen, tot oferint les eines necessàries perquè desenvolupin al 

màxim el seu nivell d’autonomia i puguin assolir un bon nivell de benestar personal i 

social, i de qualitat de vida.

Actualment, CIPO disposa de dues llars residència: Pascual-Tula i Parc Central.

Educadors/es

13
Persones residents amb places 

concertades

27
Places totals

32

w

Servei 24 h a les 
llars residència

Amb l’arribada de la pandè-

mia, es van activar el Pla de 

contingència i els diferents 

protocols establerts per la 

Generalitat de Catalunya 

a les dues llars residència. 

A partir d’aquell moment, 

es van minimitzar les inte-

raccions comunitàries, van 

cancel·lar-se les visites ex-

ternes i es van incrementar 

les mesures d’higiene i de 

seguretat. 

El tancament del CO i el 

decret de serveis mínims 

al CET va provocar que les 

llars residència de CIPO 

haguessin d’oferir un servei 

d’atenció continuada, la qual 

cosa va suposar un canvi 

estructural molt rellevant. A 

més del personal habitual 

de les llars residències, qua-

tre educadores del CO van 

oferir el Servei de Teràpia 

Ocupacional a les persones 

residents en horari diürn. 

“No hauria estat 
possible sense 

l’esforç que va fer 
tot l’equip, confi-

nant-se, fins i tot, a 
les llars residència” 

MÓNICA GARCÍA, director tècnica

EVOLUCIÓ DE LA SITUACIÓ A LES LLARS RESIDÈNCIA

Març
Les llars residència 

passen a oferir un 

servei d’atenció les 

24 hores del dia.

Maig
Incorporació al CET de les persones 

residents que hi treballen.

Setembre
Incorporació als seus 

centres diürns de les 

usuàries d’altres enti-

tats, Xalest i Fupar, 
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ACTIVITATS
Estimulació cognitiva

Tant les educadores de les 

llars residència com les que 

oferien el Servei de Teràpia 

Ocupacional feien exercicis 

diaris d’estimulació cognitiva.

Tallers: marquete-

ría, pintura, costura, 

manualitats, cuina, 

rebosteria, horticul-

tura, etc.  

Activitats esporti-

ves: gimnàs, spin-

ning, psicomotricitat, 

aquagym, etc.

Sortides: A partir de l’estiu, es van 

començar a fer sortides en petits 

grups per Sabadell i la rodalia.

Espectacle de màgia: El 

Mag Albert va visitar les 

dues llars residències 

per fer un espectacle i un 

taller de màgia.

Sortida pre-Covid19: Prèviament 

al confinament, es va fer una sor-

tida a la discoteca Fred Astaire. 
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FORMACIÓ

Hores de formació

346
Personal format

41
Accions formatives

17
Estimulació multisensorial i espai Snoezelen. Mòdul 1

Bridge, model de comunicació interpersonal

Potenciar les relacions comercials amb LinkedIn

Gestió de conflictes i persones difícils. 1a Edició

Agent d’Igualtat en l’empresa

Privacitat i gestió de la informació

Renovació del Curs de manteniment higienicosanitari d’instal·lacions de risc de legionel·la

Operador de plataforma elevadora

Maneig de motoserra

Intel·ligència emocional, regulació emocional i resiliència personal

Eines i habilitats digitals per planificar i executar accions comercials, captant i fidelitzant 

clients B2B

Intervenció en famílies. Personal tècnic

Maneig del tractor i màquines motrius

Carnet d’aplicador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic

Avanços en el funcionament del cervell 2

Programació neurolingüística

Accessibilitat cognitiva

CIPO compta amb un Programa Anual de Formació (PAF), l’objectiu del qual és la pro-

moció en l’àmbit personal i laboral del personal, d’una banda, i garantir un millor servei 

a les persones i a les empreses, de l’altra. S’elabora després d’analitzar i detectar les 

necessitats formatives del personal de cada departament. 

SUBVENCIONS
Conseqüències de la crisi sanitària per la Covid-19
Subvenció atorgada per l’Ajuntament de Sabadell, de caràcter excep-

cional, gràcies a la qual CIPO va adquirir material sanitari i de preven-

ció, va poder fer-se càrrec d’alguns menús a les llars residència i va 

adaptar els mètodes de treball al teletreball.

Suport al lleure i a les excursions
Les activitats programades gràcies a l’aportació de la Fundació Priva-

da Benèfica Barnola-Vallribera Sant Josep van haver d’adaptar-se a la 

situació provocada per la pandèmia. Per això, es van adquirir diversos 

materials per fer classes d’aquagym i de psicomotricitat, una bicicleta 

per sortir de forma segura i aparells de gimnàs. Així mateix, per asse-

gurar l’entreteniment a les llars durant el confinament, la subvenció va 

finançar la compra d’un karaoke, de materials per a diferents tallers i 

de continguts i suports audiovisuals.

Artesania per a la inclusió
La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sabadell, com 

cada any, atorguen una subvenció destinada al projecte Ar-

tesania per a la inclusió, els tallers de manualitats del Centre 

Ocupacional per elaborar productes artesanals. Van ser una de 

les activitats més importants del 2020, ja que la resta d’activi-

tats esportives i comunitàries van haver-se de cancel·lar.

Qualitat de vida
Gràcies a la subvenció de la Fundació Fundosa, CIPO ha po-

gut realitzar algunes millores en les instal·lacions. A més, ha 

adquirit dues noves tallagespes, les quals milloren les condi-

cions laborals del personal de Jardineria, equips informàtics i 

una nova furgoneta, que garanteix els desplaçaments segurs 

dels i de les residents de les llars i usuàris/es del CO.
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DESPESES 2019 2020
Compres 625.842 545.228

Serveis externs 425.377 394.253

Despeses de personal 3.398.760 3.286.472

Amortitzacions 63.313 65.105

Tributs 12.315 12.206

Fons d’educació i formació 5.528 4.099

Despeses financeres 13.628 9.233

Total 4.544.763 € 4.365.121

INGRESSOS 2019 2020
Vendes 1.990.464 1.814.356

Concertació de serveis 1.330.345 1.456.711

Quotes de socis/es 78.435 79.892

Donatius 9.752 3.270

Subvencions d’explotació 1.066.630 995.190

Ingressos de serveis diversos 35.047 14.105

Ingressos d’amortitzacions de les 
subvencions

83.848 38.487

Total 4.594.521 € 4.402.011 €

Benefici 49.758 36.890

TOTAL 4.594.518 € 4.402.011 €

BALANÇ 
ECONÒMIC



Carrer de l’Himàlaia, 41-59
08207 - Sabadell 
(Barcelona)
Telèfon: 93.723.35.99

www.cipo.cat

ciposabadell

ciposabadell

@ciposabadell

CIPO SCCL

https://www.instagram.com/ciposabadell/
https://www.linkedin.com/company/ciposabadell/mycompany
https://twitter.com/ciposabadell
https://www.facebook.com/ciposabadell

