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Presentació
L’any 1992 a Vilafranca del Penedès. Un grup de persones amb
trastorn de salut mental van participar en un curs de jardineria adreçat
a persones aturades d’aquest col·lectiu impulsat per l’ajuntament de
Vilafranca.
Dos anys més tard, l’any 1994, cinc de les deu persones que van
realitzar el curs, funden Nou Verd, la primera cooperativa catalana
impulsada íntegrament per persones amb trastorn de salut mental.
Durant aquest any, es van dur a terme les primeres feines pels
ajuntaments de Vilafranca, Torrelles, Avinyonet i Sant Martí Sarroca,
mentre creixia també la cartera de clients privats. L’any següent (1995)
Nou Verd es va inscriure com a Centre especial de treball.
De l’enriquidora experiència de crear Nou Verd, s’esdevé l’any 1997 la
creació de Nou Set, Empresa d’inserció laboral amb un col·lectiu de
persones amb risc d’exclusió desenvolupant tasques de lampisteria i
construcció que més endavant van derivar en consergeria i neteja.
Ja en ple 2000 es crea l’associació Entrem-hi de la qual són sòcies les
cooperatives Nou Verd i Nou Set, i on es desenvolupen activitats
econòmiques i projectes sociolaborals que permeten millorar la
qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat social,
en el marc d’un procés d’acompanyament professional i en xarxa amb
altres agents socials i econòmics del territori.
A finals de l’any 2020 les assemblees de Nou Verd i de Nou Set voten
transformar l’associació Entrem-hi en una cooperativa de segon grau
sota el nom Entrem, Grup cooperatiu d’inserció laboral.
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Presentació
A Entrem desenvolupem activitats econòmiques i projectes
sociolaborals que permeten millorar la qualitat de vida de les
persones en situació o risc d’exclusió social, en el marc d’un procés
d’acompanyament professional i en xarxa amb altres agents socials
i econòmics del territori.
Nou Verd és una cooperativa d’iniciativa social, reconeguda com a
Centre especial de treball per la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu és oferir oportunitats laborals i formatives a persones amb
discapacitat, especialment amb diagnòstic de salut mental, mitjançant
la gestió de serveis i activitats productives, en el marc d’un
acompanyament sociolaboral personalitzat i en xarxa amb altres
agents socials i econòmics del territori.
Nou Set és una cooperativa d’iniciativa social, reconeguda
com a Empresa d’inserció per la Generalitat de Catalunya.
La seva finalitat és oferir oportunitats laborals i formatives a persones
amb especials dificultats socials, mitjançant la gestió de serveis i
activitats productives, en el marc d’itineraris personalitzats d’inserció, i
en xarxa amb altres agents socials i econòmics del territori.
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Missió, visió i valors
Missió
Millorar la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió de la Vegueria
Penedès mitjançant la gestió de projectes sociolaborals, serveis comercials i
industrials que permetin oferir oportunitats de formació i feina per a persones
amb especials dificultats d’inserció.
Visió
Esdevenir el Grup Cooperatiu referent en la millora de l’ocupabilitat de les
persones en risc d’exclusió social i amb problemes de salut mental de la
Vegueria Penedès.
Valors
Valor social, treball cooperatiu, professional, compromès, arrelat al territori.
- Valor Social: En un entorn de treball digne, respectuós amb la persona,
acompanyada sociolaboralment i amb capacitat de promoció professional.
Un entorn de treball ajustat però exigent amb les possibilitats de cada
persona treballadora. Aplicant en tot moment criteris i valors que apel·lin a la
sostenibilitat ambiental.
- Professional: Oferint i gestionant serveis de qualitat i competitius a les
clientes i col·laboradores que confien en nosaltres, en un entorn on la
prevenció en l’àmbit laboral sigui l’eix per desenvolupar l’activitat.
- Compromès: Promovent serveis en relació directa a la comunitat en què
vivim, que promoguin el reconeixement social de les persones treballadores.
- Arrelat al territori: Apostant pel treball en xarxa col·laboratiu amb altres
organitzacions, entitats, agents socials, econòmics i públics del territori.
- Treball cooperatiu: En el marc d’una aposta cooperativa que vol reforçar
el sentiment de pertinença i participació de les persones treballadores en la
seva feina i el seu futur.

IMP-4400 Carta de serveis
Rev:0 - 06/22

4

El nostre servei
El Servei prelaboral és un servei social especialitzat que, coordinat amb els serveis socials,
sanitaris, formatius i laborals per promoure la integració laboral de les persones amb malaltia
mental mitjançant l'aprenentatge de les habilitats socials i laborals bàsiques durant un període de
temps determinat.
Actuacions del servei:
- Valoració integral de la situació social de la persona
- Activitats per fomentar hàbits laborals i capacitats personals i socials
- Activitats d’orientació laboral
- Seguiment individualitzat
- Intervenció amb la família
- Activitats de coordinació interna i externa
A qui ens adrecem?
Persones que conviuen amb una realitat de salut mental, que han de presentar un nivell
d’autonomia personal que els permeti treballar i adquirir hàbits i capacitats laborals.
Com accedir al servei?
És un servei que s’atorga a sol·licitud de la persona, aquesta farà una entrevista amb el servei
d’acollida d’Entrem per valorar el compliment dels requisits d’accès.
Requisits:
- Tenir un diagnòstic de trastorn mental greu.
- Estar en edat laboral.
- Tenir la residència en un municipi de Catalunya, i per a persones estrangeres, tenir els requisits
que estableix la normativa vigent d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades.
- Presentar un nivell d’autonomia personal i una situació psicopatològica que permeti treballar i
adquirir hàbits i capacitats laborals.
- Estar en tractament i estar vinculat a un servei o un professional de salut mental.
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Ajudeu-nos a millorar
Per tal de millorar el nostre servei i garantir l’acompliment dels nostres
compromisos de qualitat us demanem la vostra col·laboració:
- Feu un bon ús de les instal·lacions.
- Respecteu les normes de funcionament, el RRI.
Formuleu els suggeriments de millora que estimeu convenients a
través dels sistemes establerts:
- Bústia de suggeriments
- Consell assessor
- A través de la coordinació del servei.

El nostre compromís
- Donar resposta, en el termini màxim de 15 dies a les persones
sol·licitants de plaça al servei.
- Formalitzar el contracte assistencial de la persona en el termini màxim
de dos mesos.
- Oferir accions grupals, formacions i càpsules formatives que
responguin a la demanda i necessitat dels usuaris del servei.
- Assessorar a empreses en un termini no superior a cinc dies des de la
recepció de la demanda.
- Presentar a les empreses dos candidats preseleccionats per cada
oferta de treball.
- Respondre les queixes i suggeriments en un termini inferior a quinze
dies hàbils.
- Aconseguir un nivell de satisfacció per part de les persones ateses a
partir d’un 7.5 dins d’una escala de 0 a 10.
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On ens pots trobar?

Servei Prelaboral
C/ Eugeni d’Ors, 25 local 2
Vilafranca del Penedès
Tel. 938 904 732
M. 672 646 343
spl@entrem.coop
www.entrem.coop

Horari
De dilluns a dijous de 8:30 h a 17:30 h
Divendres de 8:00 h a 15:00 h

@entremcoop

IMP-4400 Carta de serveis
Rev:0 - 06/22

7

