Xarxa d’Entitats d’Inserció
Sociolaboral d’Osona

Què és Xeiso?
XEISO és una xarxa d’entitats d’inserció sociolaboral de la comarca d’Osona que
fomenta una societat més justa i solidària mitjançant la cooperació i el treball
conjunt. L’objectiu últim de XEISO és millorar la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat i/o en risc d’exclusió social d’Osona, i oferir-los possibilitats
d’inserció en tots els àmbits.
La col·laboració estreta d’unes entitats amb les altres permet enfortir les
singularitats de cadascun dels membres de la xarxa. Al mateix temps, la unió
d’esforços i recursos faciliten el contacte, l’accés i el treball amb les empreses
i institucions, tant públiques com privades, els altres actors fonamentals per
garantir l’èxit d’un procés d’inserció.
XEISO està format per:
Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO)
Associació Sant Tomàs – PARMO
Associació Tapís
Càritas Diocesana de Vic
Centre Especial de Treball Calandra sccl
Creu Roja a Osona
Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona
Fundació Humanitària Dr. Trueta
El catàleg que teniu a les mans us presenta les nostres entitats i com us poden
ajudar a la recerca de persones treballadores, serveis o productes que s'ajustin
a les vostres necessitats, garantint un dels nostres objectius fonamentals: la
igualtat d'oportunitats.

L’Associació de Disminuits Físics d’Osona
és una entitat sense ànim de lucre
declarada d’utilitat pública que treballa
per aconseguir la inclusió social de totes
les persones amb algun tipus de
discapacitat física.
c. de Sant Pere, 9 baixos
08500 - Vic
T. 938 832 949 - F. 938 834 056
www.adfo.cat
adfo@adfo.cat

Què us oferim?
Persones treballadores
Per tal de garantir l’èxit de la inserció de les persones amb discapacitat
física:
• Analitzem els llocs de treball i seleccionem les persones candidates.
• Promovem l’orientació i la formació adaptada a les necessitats de les
persones i del mercat laboral.
• Formem en pràctiques com a període de prova previ a la contractació.
• Donem suport mitjançant personal tècnic d’inserció laboral i fem el
seguiment i acompanyament de les persones inserides.
• Informem i assessorem sobre l’acompliment de la LISMI (Llei d’Integració
Social dels Minusvàlids), les modalitats contractuals i els beneficis fiscals
i laborals de la contractació.

Serveis
SERVIADFO
• Gestió d’infraestructures: vigilància, recepció, consergeria, auxiliars
administratius/ives, agents cívics, etc.
• Transport adaptat.
• Manipulats: promocions, publitrameses, manipulats, reciclatge, etc.

Productes
• Botiga d’objectes de regal, premsa, floristeria, dolços, perfumeria, etc.
HOSPITAL GENERAL DE VIC
c. de Francesc Pla el Vigatà, s/n
08500 - Vic
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El Centre Especial de Treball Calandra
ofereix a les persones amb certificat de
disminució intel·lectual, disminució mental
o disminució física, desenvolupar un
treball en una empresa amb 25 anys
d’experiència en el servei de bugaderia
industrial.
c. del Sot dels Pradals, 9
polígon industrial del Sot dels Pradals
08500 - Vic
T. 938 856 009
F. 938 869 659
www.cooperativacalandra.com
produccio@cooperativacalandra.com

Què us oferim?
Serveis
• Bugaderia industrial: transport, rentat, planxat i empaquetat de roba:
- sector hospitalari i residencial
- restauració
- hostaleria i cases de colònies
- indústria agroalimentària
- esportiva
- particulars.
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Càritas és una entitat de l’església catòlica
que té com a objectiu promoure, orientar
i coordinar l’acció caritativa de la diòcesi,
cap endins i cap enfora de la comunitat,
amb la finalitat d’ajudar a la promoció
humana i al desenvolupament integral de
les persones que viuen en situació de
pobresa i exclusió social.
Càritas Diocesana de Vic
c. de Torras i Bages, 4 baixos
08500 – Vic
T. 938 860 483 – F. 938 861 044
www.caritasbv.cat
correu@caritasbv.cat
Càritas Arxiprestal de Vic
c. de Sant Just, 3
08500 – Vic
T. 938 851 642 – F. 938 833 289
www.caritasvic.com
caritas-avic@bisbatvic.com

Què us oferim?
Persones treballadores
Per tal de garantir l’èxit de la inserció de les persones amb risc d’exclusió
social o amb especials dificultats:
• Analitzem els llocs de treball i seleccionem les persones candidates.
• Promovem l’orientació i la formació adaptada a les necessitats de les
persones i del mercat laboral.
• Formem en pràctiques com a període de prova previ a la contractació.
• Donem suport mitjançant personal tècnic d’inserció laboral i fem el
seguiment i acompanyament de les persones inserides.
• Suport tècnic a l’empresa durant tot el període de contractació.
Càritas Diocesana de Vic. Servei d’Orientació Laboral
c. de Torras i Bages, 4 baixos
Tel. 938 860 483
correu@caritasbv.cat
Càritas Arxiprestal de Vic. Programa Avancem
Masoveria del Seminari, s/n
Tel. 938 862 889
avancem.cavic@gmail.com

Serveis
• Neteja i manteniment d’espais i domicilis
• Tasques de vigilància
(Conveni entre l’Associació Tapís, Càritas Arxiprestal de Vic i Càritas
Diocesana de Vic)
LA TACA.
Tel. 606 065 913
lataca.neteges@gmail.com

Productes
• Botiga de roba, complements i estris de segona mà per a nadó (Conveni
entre l’Associació Tapís i Càritas Arxiprestal de Vic)
Botiga EL FIL
Pl. dels Màrtirs, 7 baixos - 08500 Vic
Tel. 938 831 391
elfilbotiga@gmail.com
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Creu Roja és una organització d’acció
humanitària que, sota els principis
d’humanitat, imparcialitat, neutralitat,
independència, voluntariat, unitat i
universalitat, treballa amb i per a les
persones més vulnerables mitjançant
accions de caràcter preventiu,
a s s i s t e n c i a l , re h a b i l i t a d o r i d e
desenvolupament.
c. del Dr. Junyent, 3
08500 - Vic
T. 938 856 262 - F. 938 895 583
http://creurojaosona.vicentitats.cat
osona@creuroja.org

Què us oferim?
Persones treballadores
Per tal de garantir l’èxit de la inserció de les persones amb risc d’exclusió
social o amb especials dificultats:
• Analitzem els llocs de treball i seleccionem les persones candidates.
• Promovem l’orientació i la formació adaptada a les necessitats de les
persones i del mercat laboral.
• Formem en pràctiques com a període de prova previ a la contractació.
• Donem suport mitjançant personal tècnic d’inserció laboral i fem el
seguiment i acompanyament de les persones inserides.
• Suport tècnic a l’empresa durant tot el període de contractació.
• Informem i assessorem sobre les modalitats contractuals i els beneficis
fiscals i laborals de la contractació.

Serveis
Formació
Centre homologat pel Decret 225/1996, de l’Institut d’Estudis de la
Salut de la Generalitat de Catalunya
• Formació en Atenció Sanitària Immediata (ASI) – 50 hores
• Formació en Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) – 8 hores
• Formació en Socorrisme aquàtic – 50 hores
• Tallers de salut i de primers auxilis a mida.
• Cursos de Formació Social.
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La Fundació Centre Mèdic
Psicopedagògic d’Osona (FCMPPO)
gestiona una xarxa integrada de serveis
a la comunitat que cobreixen les
necessitats de rehabilitació, habitatge,
treball i oci de persones amb problemes
de salut mental i drogodependències.
També promou projectes de sensibilització
de la societat vers la salut mental.
c. de Sant Miquel Xic, 1
08500 - Vic
T. 938 895 059 - F. 938 895 637
www.cmppo.cat
cmppo@cmppo.cat

Què us oferim?
Persones treballadores
Per tal de garantir l’èxit de la inserció de les persones amb transtorn mental:
• Analitzem els llocs de treball i seleccionem les persones candidates.
• Promovem l’orientació i la formació adaptada a les necessitats de les
persones i del mercat laboral.
• Formem en pràctiques com a període de prova previ a la contractació.
• Donem suport mitjançant personal tècnic d’inserció laboral i fem el
seguiment i acompanyament de les persones inserides.
• Suport tècnic a l’empresa durant tot el període de contractació.
• Informem i assessorem sobre l’acompliment de la LISMI (Llei d’Integració
Social dels Minusvàlids), les modalitats contractuals i els beneficis fiscals i
laborals de la contractació.
Servei d’Inserció Laboral FCMPPO
c. de Sant Pere, 4
08500 - Vic
Tel. 938 894 600 / Fax 938 832 290
treball@cmppo.cat

Serveis

• Distribució de publicitat, revistes, fulletons, etc.
• Cursos formatius d’agricultura ecològica: teoria i pràctica sobre el mètode
Gaspar Caballero de Segovia aplicat a parades en crestall i taules de cultiu.
• Enclavaments laborals: Desplacem grups de treball per a feines puntuals
o puntes de producció, sota supervisió d’una persona encarregada.
• Recepció de mobles vells per a restaurar.
Centre Especial de Treball Areté
c. Fusteria, 46 - Pol. Les Goules
08551 - Tona
Tel. 938 125 327
www.fundacioarete.cat
arete@fundacioarete.cat

Productes

• Fabricació i venda de productes de fusta recuperada destinats a l’horticultura
ecològica i a la jardineria (possibilitat de fer a mida segons les necessitats
de la persona): taules de cultiu, jardineres, compostadors, tanques de jardí,
contenidors, etc.
• Botiga d’objectes i mobles de segona mà restaurats.
Centre Especial de Treball Areté
c. Fusteria, 46 - Pol. Les Goules
08551 - Tona
Tel. 938 125 327
www.fundacioarete.cat
arete@fundacioarete.cat
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Sant Tomàs-PARMO va ser fundada l’any
1966. És una entitat sense ànim de lucre
declarada d'utilitat pública, no
governamental i no confessional que té
com a finalitat millorar la qualitat de vida
i la inclusió social i laboral de les persones
amb discapacitat intel·lectual i de les
seves famílies.
c. del Sot dels Pradals, 7
polígon industrial Sot dels Pradals
08500 - Vic
T. 938 854 482 - F. 938 850 195
www.santtomas.cat
info@santtomas.cat

Què us oferim?
Persones treballadores
Per tal de garantir l’èxit de la inserció de les persones amb discapacitat
intel·lectual:
• Analitzem els llocs de treball i seleccionem les persones candidates.
• Promovem l’orientació i la formació adaptada a les necessitats de les
persones i del mercat laboral.
• Formem en pràctiques com a període de prova previ a la contractació.
• Donem suport mitjançant personal tècnic d’inserció laboral i fem el
seguiment i acompanyament de les persones inserides.
• Suport tècnic a l’empresa durant tot el període de contractació.
• Informem i assessorem sobre l’acompliment de la LISMI (Llei d’Integració
Social dels Minusvàlids), les modalitats contractuals i els beneficis fiscals
i laborals de la contractació.
EINA
c. del Sot dels Pradals, 7
08500 - Vic
Tel. 938 860 575
eina@santtomas.cat

Serveis
• Neteja i manteniment d’espais i de vehicles.
• Jardineria, forestals i manteniment de mobiliari urbà.
• Mediambientals: tria selectiva de residus, gestió de deixalleries, gestió
de residus vegetals, reciclatge de mobiliari,...
• Industrials i manipulats: muntatges en cadena, termoenvasats i
rectractilats, assemblatges, promocions, manipulats, publitrameses,
encartaments i plegats.
• Enclavaments laborals: Desplacem grups de treball per a feines puntuals
o puntes de producció, sota supervisió d’una persona encarregada.
• Distribució de publicitat, revistes, fulletons, etc.
• Cuina per a col·lectivitats: gestió de cuines externes i esdeveniments.
• Gestió d’infraestructures: vigilància d’aparcaments i zones blaves,
consergeria, petits manteniments i lectura de comptadors.
TAC-OSONA
c. d’Alp, 7
08560 - Manlleu
Tel. 938 506 119
administracio@tac-osona.cat
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L’associació Tapis és una entitat sense
ànim de lucre creada l’any 1985 amb la
finalitat de poder donar resposta a les
necessitats de persones en condicions
de risc psicosocial perquè adquireixin les
eines que els facilitin la inclusió
sociolaboral.
c. de les Adoberies, 9
08500 - Vic
T. 938 861 834 - F. 938 892 083
www.tapis.cat
tapisvic@tapis.cat

Què us oferim?
Persones treballadores
Per tal de garantir l’èxit de la inserció de les persones amb risc d’exclusió
social o amb especials dificultats:
• Analitzem els llocs de treball i seleccionem les persones candidates.
• Promovem l’orientació i la formació adaptada a les necessitats de les
persones i del mercat laboral.
• Formem en pràctiques com a període de prova previ a la contractació.
• Donem suport mitjançant personal tècnic d’inserció laboral i fem el
seguiment i acompanyament de les persones inserides.
• Informem i assessorem sobre les modalitats contractuals i els beneficis
fiscals i laborals de la contractació.

Serveis
• Recepció, selecció i reciclatge de roba,
estris per a nadó i joguines de segona
mà.
• Rentat i planxat de roba per a particulars.
(en conveni amb Càritas Arxiprestal de Vic)

Taller EL FIL
c. del Raval Cortines, 13 bxs
08500 Vic
Tel. 938 893 456
elfiltaller@gmail.com

• Neteja i manteniment d’espais i domicilis.
• Tasques de vigilància.
(en conveni amb Càritas Diocesana de
Vic i Càritas Arxiprestal de Vic)

LA TACA
Tel. 606 065 913
lataca.neteges@gmail.com

• Mecanitzats i manipulats: construcció
de peces metàl·liques, treballs de
soldadura, troquelats, muntatge de
subconjunts.
• Ensobrat, embossat, retractilat,...
• Enviament i repartiment.

LA CLAU

Productes
• Botiga de roba, complements i estris de segona mà per a nadó (en
conveni amb Càritas Diocesana i Càritas Arixiprestal de Vic).
Botiga EL FIL
Pl. dels Màrtirs, 7 baixos - 08500 Vic
Tel. 938 831 391
elfilbotiga@gmail.com
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La Fundació Humanitària Dr. Trueta és
titular de dos centres especials de treball
que tenen com a objectiu realitzar un
treball productiu per tal de recuperar i/o
mantenir l’activitat laboral de persones
afectades per un transtorn mental greu
i oferir un grau més alt de qualitat de vida.

c. de Narcís Monturiol, 31
08503 - Gurb
T. 938 869 276 - F. 938 891 397
www.trueta.cat
trueta@trueta.cat

Què us oferim?
Persones treballadores
Per tal de garantir l’èxit de la inserció de les persones amb transtorn
mental:
• Analitzem els llocs de treball i seleccionem les persones candidates.
• Donem suport mitjançant personal tècnic d’inserció laboral i fem
el seguiment i acompanyament de les persones inserides.
• Informem i assessorem sobre l’acompliment de la LISMI (Llei
d’Integració Social dels Minusvàlids), les modalitats contractuals i
els beneficis fiscals i laborals de la contractació.

Serveis
• Destrucció de documentació confidencial, en paper i CD.
• Transport de residus a tot el territori català (Centre autoritzat per
l’Agència de Residus de Catalunya).
• Recollida, transport i gestió integral dels residus següents:
- Tòners, cartutxos de tinta, material informàtic i mòbils.
- Fàrmacs, radiografies i material sanitari, ortopèdic i oftalmològic.
- Envasos metàl·lics, de vidre i de plàstic.
- Piles i fluorescents.
- Roba de vestir i de parament de la llar.
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