
Fundació Privada 
Jeroni de Moragas

Sant Cugat – Vallès Occidental

Accions i suports per la igualtat d’oportunitats.



Missió
La Fundació Jeroni de Moragas promou
l'autonomia i el benestar de les persones amb
discapacitat intel·lectual a través de l’escola, 
el taller, el servei de suport a la capacitat
jurídica i accions amb la comunitat.



Acompanyar les persones amb discapacitat per tal 
que connectin amb les seves capacitats i puguin 
desenvolupar-se de manera autònoma.1
Visibilitzar les persones amb discapacitat com 
agents partícips a través de projectes d’inserció 
laboral i activitats d’oci comunitari.2
Sensibilitzar la societat de la riquesa de la diversitat i 
el suport mutu amb la presencia a esdeveniments de 
ciutat i l’organització de la marxa solidària Pas per tu.3

Objectius

Dinamitzar projectes amb impacte social positiu
desenvolupats pel Taller Jeroni de Moragas i l’Escola
Jeroni de Moragas en aliança amb altres 
organitzacions.
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La cooperativa Taller Jeroni de Moragas fa 50 anys que dona resposta a les 
necessitats de les persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i/o 
trastorn mental. L’any 1993, amb la participació de l’Escola Moragas, promou la 
creació de la Fundació Jeroni de Moragas.

1973 2021
1973. Neix la 

cooperativa Taller 
Jeroni de Moragas a 

Sant Cugat del Vallès 
amb el Centre 

Ocupacional (CO)

1986. Es constitueix el 
Centre Especial de 

Treball (CET) Jeroni de 
Moragas

1990. S’obren les Llars 
residencia

1993. Es constitueix la 
Fundació Jeroni de 

Moragas

2005. S’inicia
prestació Servei

Acompanyament
Vida Independent

(SAVI)

2017. Creació del 
Club Social Jeroni 

de Moragas 

Una historia de proximitat



Escola Taller

Àrees d’acció

Suport a la capacitat jurídica 

Atenem a persones adultes amb 
discapacitat intel·lectual i/o trastorns 
mentals o del espectre autista,
en diferents àrees:

- Ocupació laboral i inserció en el Centre 
Especial de Treball.

- Atenció diürna en el Servei de Teràpia 
Ocupacional i en el Servei Ocupacional 
d’Inserció. 

- Serveis d’habitatge: Llar residència i Servei 
Acompanyament a la Vida Independent. 

.

Atenem alumnes d’entre 4 i 21 anys, amb 
necessitats educatives especials derivades 
de discapacitat intel·lectual i de trastorns del 
espectre autista.

.

Acompanyem en el suport a l’exercici de la 
capacitat jurídica respectant la voluntat, 
desitjos i preferències de la persona amb 
discapacitat en el seu projecte de vida. 



Tothom a una per la diversitat

175

persones que 
reben

assistència i 
suport a les 

seves famílies

Jeroni de Moragas la formen una comunitat de 
persones i organitzacions implicades en construir 

una societat diversa, alegre i amb igualtat
d’oportunitats.

60

persones 
treballen a 
l’entitat

10

persones 
voluntàries

13

organitzacions 
compromeses

8

contractacions de 
serveis



Marxa solidària
Pas per tu
La caminada inclusiva i solidària
de Sant Cugat

+ de 5 anys
+ 350 persones
+ 10 col·laboradors
Impacte als mitjans de comunicació

PROJECTE ESTRELLA



Centre Especial de 
Treball
Campanya paqueteria sostenible

Adquirir vehicles elèctrics per facilitar l’ocupació de 
persones amb discapacitat i contribuir a la cura del 
medi ambient.

- Repartiment alimentació.
- Paqueteria de venta online
- Distribució de mercaderies

PROJECTE ESTRELLA



Suport a la capacitat
jurídica.
Acompanyament 360º cada dia de l’any
13  persones tutelades
800 h/anuals d’acompanyament
4 professionals de suport

Ajuda a cobrir les necessitats bàsiques de les persones 
ateses sense recursos econòmics.

PROJECTE ESTRELLA



Visibilitat externa

Mitjans de comunicació

• Article mensual al TOT Sant Cugat
• Impactes periòdics a tots els mitjans
• Cobertura 360ª de la Marxa Solidària
• Reportatges periòdics a TV Sant Cugat



Visibilitat externa

Impacte digital

• Xarxes Socials (+ 2.000 seguidors)
• Web corporativa
• E-mailing (+ 1.500 contactes)



Raons per a patrocinar-nos
1. Perquè fa 50 anys que fem atenció a la discapacitat de manera 

integral, propera i personalitzada al llarg de tota la vida.

2. Perquè cuidem cada dia i a tothora de 175 persones amb discapacitat

3. Perquè ocupem a 34 persones amb discapacitat

4. Perque treballen en xarxa amb persones, entitats, empreses i 
institucions per avançar cap a una societat més justa i cohesionada.

5. Perquè fem créixer els teus valors i sentiment de partinença



Patrocinadors

Exclusiu 12.000€ / any. Aparició del logotip a tota la 
comunicación de l’entitat, acte públic de 
reconeixement i tracte preferent a la marxa
solidària.

Aliats Des de 4.500 €. Aparició del logotip a 
tota la comunicación de l’entitat i acte
públic de reconeixement.

Amics Tota donació económica o de producte 
suma. Aparició a tota la comunicación 
de l’entitat.

Les donacions a la Fundació Jeroni de Moragas desgraven un 35% a la declaració 
de l’Impost de Societats (40% si són recurrents)



Altres maneres de col·laborar
Neteja Servei de neteja i manteniment.

Jardineria Manteniment de jardins, poda de curta alçada, retirada de brossa.

Bugaderia – Mix Servei Neteja i desinfecció de roba d’equipaments i hosteleria, costura i arranjaments.

Repartiment eco Repartiment sostenible de paquetería d’última milla.

Bustiades Distribució de butlletins, revistes i material publicitari.

Manipulats Retràctils, ensobrats, plegats, encartaments, classificació....

Residu mínim Lloguer de vaixella i neteja posterior.

Lectura fàcil Adaptació de textos per a fer-los accessibles a la diversitat.



Et mantenim al dia
Com a organització compromesa et 
mantindrem informat amb:

• Publicacions periòdiques als canals
corporatius

• Butlletí periòdic amb les notícies
més rellevants

• Memòria anual d’activitat

A més d’estar sempre a la teva
disposició per aprofundir en el 
projecte de l’entitat.



Ja ens ajuden…

Desenvolupem la nostra activitat amb el suport de:



Comencem?
Fundació Privada Jeroni de Moragas
Avda Villadelprat, 79 |  Sant Cugat

Lourdes Abril Cañameras
629768460 | labril@jmoragas.org

mailto:labril@jmoragas.org

