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CordiBaix és la Federació d'Entitats de Persones amb Discapacitat i Trastorn Mental del Baix Llobregat, és una entitat sense ànim de lucre, declarada d'utilitat 
pública, que des de 1987 desenvolupa projectes socioeducatius al servei de la comunitat per tal d'aconseguir la normalització i plena integració del col·lectiu de 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental, garantint el ple exercici dels seus drets i la seva qualitat de vida i benestar a través del treball. 
CordiBaix actua com a ens d'intermediació social, especialment en l'àmbit de la integració i promoció sociolaboral de les persones amb discapacitat i amb trastorn 
mental vinculades a les entitats associades, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. 
 
La Federació Cordibaix vol ser el referent en el tercer sector i al Baix Llobregat de totes les entitats que busquen la realització dels individus com a persona amb 
l'eix del treball, potenciant la seva autonomia i la participació activa en la vida social, política, cultural i econòmica. 
 

ELS VALORS DE CORDIBAIX 

  
 

Solidaritat.

La nostra organització és solidària amb totes les
persones i també amb totes les associacions
que cerquen el benestar de les persones amb
discapacitat i la seva inclusió social des de la
normalitat.

Flexibilitat. 

CordiBaix s’adapta a cada situació, i proposa 
solucions a mida davant de cada 
circumstància.

Igualtat. 

L' igualtat entre gèneres i entre persones de 
diferents condicions és un tret essencial que 
ens permet seguir construint un món millor.

Respecte a la diversitat. 

Les persones, siguin d’on siguin, amb les seves 
capacitats, els seus sabers i les seves actituds, 
són part fonamental del nostre projecte. 
Tothom suma. 

Eficàcia. 

Volem i ens orientem a resoldre les demandes 
que se’ns formulen i a fer-ho bé.

Qualitat. 
Revisem els processos i tractem de millorar 
amb l’efectivitat per a destinar els mínims 
recursos i assolir la màxima eficàcia.

Persona. 
Creiem fermament en la capacitat inclusiva i 
normalitzadora del treball per a realitzar-se 
com a persona.

Superació.

Cada dia intentem que sigui millor que 
l’anterior.
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PERSONES BENEFICIÀRIES DEL NOSTRE PROJECTE SOCIAL 
 

S’han de diferenciar tres col·lectius de beneficiaris/àries:  

 

 

EN
TI

TA
TS

Les entitats, associacions, fundacions,
centres, residències, etc., formades per
persones amb discapacitat, familiars o/i
professionals del Baix Llobregat. La tasca
principal del CordiBaix és donar resposta
a les necessitats del teixit social i cívic del
col·lectiu de la discapacitat al Baix
Llobregat.

P
ER

SO
N

ES Les persones amb discapacitat del Baix Llobregat, així com
els seus familiars. Les darreres dades publicades per
l’IDESCAT que corresponen a l’any 2020 ens indiquen que
viuen 68.077 persones afectades d’alguna discapacitat a la
comarca.
Tenim en compte també als familiars d’aquestes persones,
representa un col·lectiu potencial de beneficiaris/àries dels
projectes del CordiBaix entorn a les 170.000 persones.

P
O

B
LA

C
IÓ Població genèrica que s’adreci per

informació, assessorament, etc.,
així com per sensibilització vers al
col·lectiu de discapacitat. Ens
adrecem a tots els ciutadans del
Baix Llobregat.
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PERSONES AMB DISCAPACITAT AL BAIX LLOBREGAT 
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ORGANIGRAMA DE CORDIBAIX 
 
 
 
 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comptem amb un equip tècnic-professional i polivalent especialitzat en cada una de les àrees. D'aquesta manera, cada àrea compta
amb els professionals que s'encarreguen de desenvolupar les funcions pròpies dels projectes del seu àmbit, amb el suport dels experts
d'àrees més transversals com ara l'administrativa.

CordiBaix es caracteritza per promoure un model de cultura corporativa participatiu, en el que l’equip humà de treball pren
protagonisme per la seva capacitat de construcció col·lectiva. Es fomenta la implicació de les persones a la institució, per a què
contribueixin en el seu desenvolupament des de la seva participació en els processos fonamentals de debat i presa de decisions,
mitjançant els òrgans de participació institucional.

ÀREES D’ACTUACIÓ

ÀREA  D’ASSESSORAMENT ÀREA  LABORAL ÀREA DE GESTIÓ

JUNTA DIRECTIVA

President

Equip Tècnic
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El SIADIF és un servei d’àmbit comarcal  que ofereix atenció i assessorament tècnic-professional des d’una perspectiva integral en temes relacionats amb la 

discapacitat o el trastorn mental, a les demandes que realitzen les persones, els seus familiars o els professionals que treballen amb ells. Tenir discapacitat 

genera tot un seguit de situacions addicionals a les que les persones i els seus familiars s’han d’enfrontar el llarg de la seva trajectòria vital,  i que mereixen una 

especial atenció a fi que no esdevinguin un obstacle per al ple desenvolupament i la participació en tots els aspectes de la vida en igualtat de condicions. 

 
Les dades de l’IDESCAT de l’any 2020, assenyalen que al Baix Llobregat viuen 68.077 persones amb reconeixement legal de persona amb discapacitat, aquestes 

persones són els beneficiaris/àries  directes del SIADIF de CordiBaix. La finalitat del SIADIF és atendre les necessitats i demandes d’aquestes persones, facilitant 

els suports necessaris per a mantenir i/o millorar la seva qualitat de vida i garantir el benestar de tots els membres de la família, atorgant-los un paper principal 

i actiu com a participants en aquest acompanyament. Ajudem a l’acompliment de la finalitat dels Serveis Socials (article 3 llei 12/2007 de Serveis Socials) 

d’assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les 

necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones. CordiBaix com a entitat d’iniciativa social contribueix a desenvolupar el sistema 

de serveis socials de Catalunya. La Federació es coordina amb el sistema públic de serveis socials per l’acompliment de les activitats de serveis socials per tal 

de garantir l’accés als recursos i afavorir l’autonomia i el benestar de les persones.  

 
La construcció d'una societat de progrés ve determinada també pel nivell de cohesió social, la qual es basa en la igualtat d'oportunitats i en la promoció social 

i individual. Els serveis socials són un instrument per a afavorir l'autonomia de les persones, per a millorar les condicions de vida, per a eliminar situacions 

d'injustícia social i per a afavorir la inclusió social. CordiBaix s’adreça a aquelles persones que són especialment les destinatàries dels Serveis socials, a la 

prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència i a la promoció 

d'actituds i capacitats de les persones com a principals protagonistes de la seva vida. Les persones amb discapacitat o amb trastorn mental, els seus familiars i 

els professionals han de tenir garantida una atenció especialitzada en un recurs de referència al territori, han de poder ser atesos i ateses  i tenir una resposta 

a la seva consulta amb agilitat sense haver de fer un recorregut per diverses institucions o entitats. 

 

 

ÀREA D’ ASSESSORAMENT    

SIADIF: SERVEI D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT A LA DIVERSITAT FUNCIONAL 
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Les demandes d’informació que arriben al servei d’informació i assessorament provenen de: 

 

            
 

El SIADIF és un servei que es presta com un recurs de proximitat per a la comarca del Baix Llobregat. El SIADIF garanteix que cap persona quedi exclosa de 

l’accés a la informació sobre serveis (salut, educació oci, transport, laborals, respir), recursos d’adaptacions o suports tècnics, prestacions i ajuts econòmics, i 

tràmits o possibles vies per a solucionar o cobrir les seves necessitats. I que a través d’una atenció personalitzada rebi l’orientació necessària per activar els 

propis recursos i actuar en la recerca d’una millora de la situació. 

Aquest recurs a més ofereix un servei  permanent d’actualització d’informació i difusió de coneixements relacionats amb la discapacitat, en matèria  de 

legislació, serveis  existents, recursos, models i metodologies d’atenció, que poden incidir positivament en  la vida d’aquestes persones i que han d’ajudar a 

fomentar el respecte als drets i la dignitat de les persones amb discapacitat. La metodologia de treball del servei fa que es plantegi no només com un recurs 

d’informació puntual, sinó que en els casos que es requereixi es pugui  oferir una orientació i acompanyament personalitzat per a la resolució de situacions 

intermediant amb diferents actors (famílies, persones amb discapacitat i professionals) per aconseguir que es garanteixin els drets de les persones amb 

discapacitat i de les seves famílies (destacant el dret relacionat amb els sistemes de benestar: salut, educació, serveis socials, treball, habitatge, i lleure; i el 

dret  a la informació, orientació i assessorament).  

 
CordiBaix mitjançant un conveni de col·laboració amb el Bufet GUERRERO &ASSOCIATS (BG&A) disposa accions de comunicació i assessorament a la Federació 

així com l’atenció i l’oferta dels seus serveis jurídics, pericials i de consultoria de BG&A tant a les entitats associades a la federació com als particulars, persones 

amb discapacitat i/o familiars. Les entitats i associacions i els seus membres saben que tenen a la seva disposició aquest servei jurídic d’assessorament i són 

moltes les famílies que ens sol·liciten assessorament. A Cordibaix es fa una primera atenció i recollida de la demanda i després els adrecem al Bufet GUERRERO 

&ASSOCIATS. Com que les situacions de cada família són diverses, tant els professionals de CordiBaix com els professionals juristes assessoren de les opcions 

possibles, i són les famílies que decideixen com procedir amb l’acompanyament dels professionals del SIADIF per afrontar amb garanties la millor solució legal 

per a una major protecció de la persona amb discapacitat i la família. 

El Servei de suport legal i jurídic que presta CordiBaix és un servei plenament consolidat al territori, ja que ha estat una demanda recurrent per part de les 

associacions del Baix Llobregat i les famílies que en formen part. S’ha convertit en un referent pròxim i immediat per a les persones amb discapacitat, les seves 

famílies i les entitats que presten atenció a aquest col·lectiu al Baix Llobregat. 

 

Persones amb discapacitat i/o trastorn mental o els seus 
familiars.

Associacions i entitats de persones amb discapacitat del Baix 
Llobregat. 

Institucions i Entitats d’altres àmbits que demanen informació 
específica. 

Administracions de la comarca amb les que coordinem les 
nostres actuacions. 
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Per a les demandes rebudes ens coordinem amb els tècnics municipals per valorar les accions a realitzar i donar una resposta consensuada sense duplicar 

accions. En molts casos aquesta coordinació amb els respectius serveis socials municipals de base és prioritària ja que ens trobem amb situacions familiars 

molt complexes i precàries d’urgència social, que necessiten una resposta ràpida que millori la seva situació. La crisi sociosanitària provocada per la covid ha 

agreujat encara més la situació d’algunes famílies que partien d’una situació ja molt vulnerable i precària. 

 
Destacar que l’any 2021 també ha estat un any molt condicionat per la Covid-19, tot i que la situació ha estat significativament millor que l’any 2020, però la 
crisi sanitària ha condicionat totes les actuacions que s’han realitzat. Des de CordiBaix s’ha garantit un servei d’informació, orientació i assessorament, 
accessible i de qualitat, sobre temes relacionats amb la discapacitat. De manera que totes aquelles persones i/o entitats que han necessitat informació sobre 
un tema concret o assessorament per a resoldre una situació específica han estat ateses des de CordiBaix. 
 
La situació sanitària ha marcat les accions que es podien realitzar en cada moment, des de la Federació CordiBaix ens hem adaptat a la situació prioritzant la 

seguretat i minimitzant els riscos de contagi de la covid. Així hem combinat l’atenció i orientació presencials amb l’atenció telemàtica, ajustant-nos a les 

necessitats de les persones i entitats beneficiàries i als protocols vigents en cada moment. Des del primer moment la crisi provocada pel covid-19, ens ha fet 

reinventar-nos com a entitat, establir noves vies de comunicació, hem modificat i ampliat les accions amb persones usuàries, amb entitats i altres agents del 

territori, hem augmentat el ventall d’accions informatives i formatives, i hem ideat nous canals d’assessorament i suport adaptats a la situació. Hem pogut 

millorar els equips i tecnologia de comunicació i disposem de la infraestructura necessària per a realitzar teletreball i desenvolupar els projectes i accions 

ajustades a les necessitats de les persones beneficiaries.  

Així, hem pogut oferir el servei de suport i assessorament integral, proporcionant informació, orientació i suport a totes aquelles persones que s’han adreçat 

a nosaltres amb consultes relacionades amb la discapacitat. Aquest any coincidint amb la Reforma de la Legislació Civil en matèria de discapacitat, s’ha realitzat 

un dossier informatiu per a les entitats i  les famílies, ja que aquesta reforma afecta els processos d’incapacitació,  a la tutela, etcètera.  

D’igual manera hem potenciat el suport i assessorament a les diferents entitats i associacions del Baix Llobregat, i en definitiva a les famílies, proporcionant 

les eines i  recursos per facilitar el desenvolupament dels seus projectes i la realització de les activitats adaptades a la situació provocada per la pandèmia. 

El nombre  d’assessoraments realitzats a les persones amb discapacitat o amb trastorn mental i a les famílies ha estat molt significatiu, tot l’equip professional 

ha estat molt implicat en les accions realitzades, donant suport i assessorament, acompanyant a les persones en la seva angoixa, en les seves pors.  

 

Des de CordiBaix estem molt amatents a la situació de les persones més vulnerables, com són les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, que d’entrada, 

ja presenten situacions sòcio-familiars complexes i fràgils.  Hem reforçat la col·laboració amb els altres serveis i recursos presents al territori per coordinar les 

accions a realitzar i agilitzar la resposta a les persones i les famílies. 

CordiBaix ha potenciat,  encara més,  la presència a les xarxes socials, fent difusió de totes les activitats que es realitzen a la comarca a través de les xarxes 

socials de la federació, posant de relleu la capacitat d’adaptació de les entitats del nostre territori. La visibilització és clau per les entitats i per establir 

col·laboracions entre elles. Com a federació comarcal actuem com a nexe d’unió entre les diferents entitats, serveis i recursos presents al territori. 
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Les entitats del tercer sector, tot i la crisis sòcio-sanitària, no han parat la seva activitat, així hem continuat participant activament de manera telemàtica en 

comissions i plataformes del Baix Llobregat per difondre la nostra activitat com a federació i de les nostres entitats, per compartir i debatre models de treball 

i per impulsar conjuntament accions que siguin garantia d’èxit a nivell de millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental. 

 
Per tal de coordinar l’acció del SIADIF  des de CordiBaix s’ha col·laborat molt estretament amb els 30 Ajuntaments del Baix Llobregat, especialment  amb els 

Departaments de Serveis Socials i Promoció Econòmica.  

CordiBaix a través del SIADIF coordina  la seva actuació amb els serveis socials municipals dels 30 municipis, que conformen la comarca del Baix Llobregat, pel 

que fa a la derivació de persones usuàries així com per la informació en matèria de serveis i recursos per a les persones amb discapacitat i les seves famílies. 

Amb els tècnics referents de determinats municipis com Castelldefels, Cornellà, El Prat, Esplugues, Gavà, Viladecans, Sant Boi, Sant Joan Despí i Sant Feliu de 

Llob.la coordinació i col·laboració és constant pel volum de població existent, tot i això amb altres municipis més petits com El Papiol, Pallejà, Martorell, 

Corbera, etc., també es manté una col·laboració fluida de derivació persones usuàries i de coordinació d'actuacions amb ells. 

 

De la mateixa, ens hem coordinat amb la Xarxa de Serveis de Salut Mental presents al territori (CSM, SESMDI, Prelaboral, OTL) amb la que compartim persones 

usuàries. Hem realitzat reunions de coordinació amb les Entitats de la Xarxa d'Atenció Social del Territori, Equips Bàsics dels 30 municipis del Baix Llobregat, 

Centres de Salut Mental del Territori, Centres Escolars i Centres de Treball del territori. 

Hem participat telemàticament a les  Comissions de Treball que s’han continuat realitzant al territori del Baix Llobregat.  Estem presents al Consell de Serveis 

Socials I a la Taula Inclusiva per les disCAPACITATS de Sant Joan Despí, al Pla d’Inclusió social d’Esplugues i al Pla d’Inclusió i Cohesió Social de Castelldefels. 

Participem als Grups de Treball de la Xarxa de Salut Mental Comunitària del Baix Llobregat que té tres línies d’actuació l’habitatge, la vida a la comunitat i la 

formació i inserció sociolaboral. Aquests Grups de Treball tenen la finalitat de crear una xarxa d’atenció i orientació per a persones amb trastorn mental i les 

seves famílies, amb la implicació del Consell Comarcal i de diversos Ajuntaments, des dels Departaments tant de Serveis Socials, com de Promoció Econòmica, 

les Institucions socials i sanitàries específiques d’atenció a aquest col·lectiu i les entitats d’atenció social i laboral presents al territori.  
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                 Consultes realitzades a l’Àrea d’Assessorament de CordiBaix 

  

Nombre total de demandes del servei:  565 demandes 

Nombre d’accions de difusió del servei:  60 accions de difusió 

Nombre d’assessoraments efectuats:  565 accions d’assessorament 

Nombre d’accions informatives efectuades:  490 accions  a entitats o persones 

Nombre de necessitats a les que s’ha donat resposta:  565 

Nombre de derivacions amb serveis del territori:  270 

Nombre de coordinacions i seguiments amb serveis del territori:  180 

Nombre de reunions o contactes efectuats amb Serveis Socials:  68 

Nombre de contactes efectuats amb els serveis de salut mental:  31 

Nombre d’informacions d’interès efectuades a través de mitjans online: 925 accions informatives  

Nombre de reunions a Comissions amb altres institucions del territori: 65 reunions 

 

 

 

 

 



MEMÒRIA FEDERACIÓ CORDIBAIX 2021 

 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPA CAVIGA
ADISGA, 

ASSOCIACIÓ 
AMPA INSTITUCIÓ 

BALMES
F. APIP-ACAM

ASSOCIACIÓ 
ASPRODIS 

ASSOCIACIÓ ACOSU
AFABAIX - ASS.  

FAM. ALZHEIMER

ASSOCIACIÓ ESTEL ASSOCIACIÓ FAREM
ASSOCIACIÓ 
FIBROESPI

FUNDACIÓ .ARC DE 
SANT MARTI

SALUT MENTAL 
BAIX LLOBREGAT

ASSOCIACIÓ TOTS 
SOM SANTBOIANS

CLUB ESPORTIU 
ESTEL

FUNDACIÓ 
PRIVADA CAVIGA

FUNDACIÓ 
RUBRICATUS

INSTITUT PROTEICA 
DESVERN

IGUALSSOM INTECSERVEIS PSICOSEDNA SINERGIA T&T

LES NOSTRES ENTITATS
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Els objectius fonamentals del SIL són:

 
 

ÀREA LABORAL 

SERVEI INSERCIÓ LABORAL - SIL
•El SIL de CordiBaix es crea amb la finalitat d'oferir suport per a inserir laboralment a les persones amb discapacitat i/o
trastorn mental, com a eina fonamental per a la seva autonomia.Oferim a les persones que estan en recerca de feina
l'assessorament, l’orientació, la formació, la capacitació i el suport per a la incorporació en el món laboral.

•Realitzem tasques de sensibilització en el sector empresarial, respecte a les capacitats d'aquest col·lectiu. Donem informació
sobre la legislació vigent, les mesures alternatives, els avantatges i els incentius per a les empreses, i el tipus de contractació.

•El SIL de CordiBaix és un servei d’intermediació laboral de referència a la comarca del Baix Llobregat tant per a les empreses
com per a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

•Aquest servei destaca perquè dona resposta integral a qualsevol persona indiferentment del seu tipus de discapacitat
(intel·lectual, física, sensorial, trastorn mental i/o mixta).

•Els requisits per a formar part del SIL són per una banda, tenir reconegut un mínim de 33% de discapacitat segons el
certificat de la Generalitat de Catalunya i/o una incapacitat permanent total. I per altra banda, estar inscrit a qualsevol
oficina de treball del SOC.

•L’objectiu de CordiBaix es mantenir el servei d'inserció laboral com a referent tant per les empreses que demanden
treballadors amb el certificat de discapacitat com per a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental que volen
incorporar-se al mercat laboral. Així mateix CordiBaix també ha considerat molt important fer difusió del servei a òrgans
públics i altres serveis que estan en contacte o poden atendre a persones amb discapacitat i/o trastorn mental perquè ens
considerin com a servei especialitzat on derivar els usuaris/es. Per aquest motiu hi ha establerts uns canals de comunicació
i es treballa en xarxa amb aquestes Entitats i institucions.

Assessorar, orientar i promoure la inserció 
laboral de les persones amb discapacitat o 

amb trastorn mental.

Acompanyar les persones amb discapacitat en 
el procés de recerca de feina (orientació, 

formació i inserció laboral).

Donar suport en l’adaptació i la consolidació en el lloc 
de treball. El SIL de CordiBaix és un servei totalment 
gratuït tant per a les persones amb discapacitat com 

per a les empreses contractants.

Fomentar la participació en els recursos 
formatius per millorar la qualificació i el 
desenvolupament dels usuaris i usuàries 

en el mercat de treball.

Cooperar amb les empreses, sensibilitzar-les, 
informar-les i orientar-les per fomentar la 
contractació i la creació de llocs de treball. 

Seguiment de les insercions.

Assessorament per l'acompliment de la LGD, la 
Responsabilitat Social Empresarial.
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Treballem  amb un doble objectiu: 

 
 

Aquest servei contempla: 

 
 
 
 
 

P
e

rs
o

n
e

s Promoure una incorporació i permanència de qualitat al
mercat laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn
mental i garantir la igualtat d’oportunitats i la no
discriminació en l’accés a l’ocupació.

L’objectiu és promoure la incorporació al mercat de treball
de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, per
fomentar la seva integració a la societat.

Prestem un Servei personalitzat d’informació, orientació,
formació i assessorament laboral a partir del disseny d’un
itinerari personalitzat d’inserció per a cada persona.

Em
p

re
se

s Construir una estratègia d’interacció amb les empreses,
amb la finalitat de generar relacions de confiança i
relacions operatives i funcionals amb el teixit
empresarial del territori.

I assegurar la continuïtat de les empreses en la
col·laboració amb la nostra entitat.

Assessorament en el compliment de la Llei General de
Discapacitat.

Assessorament sobre subvencions i incentius per a la
contractació de persones amb discapacitat.

Prospecció i Assessorament a les empreses

Assessorament per l’acompliment 
de la L.G.D. 

Assessorament en Responsabilitat 
Social Empresarial

Assessorament en disseny i 
adaptació de llocs de treball

Assessorament en la definició de 
llocs de treball

Captació i fidelització de noves 
empreses

Intermediació laboral

Selecció de personal Anàlisis de llocs de treball Recerca d’ofertes Gestió d’ofertes de treball

Informació, orientació i assessorament laboral

Atenció inicial i informació Orientació laboral Diagnòstic ocupacional Formació i capacitació professional
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EVOLUCIÓ DEL SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL DE CORDIBAIX. (2017 –2021) 

Evolució en el nombre de persones ateses. 
Aquest 2021 s’han donat d’alta al nostre Servei d’Inserció Laboral, 138 persones. Les persones usuàries del Sil de CordiBaix són preferentment de la comarca del 
Baix Llobregat, tot i que hi ha persones de poblacions que pertanyen a comarques veïnes, especialment significatives les persones que provenen de Barcelona i 
de l’Hospitalet de Llobregat. 

 

 
 

S’han donat d’alta al servei d’inserció Laboral 76 homes i 62 dones. Pel que fa a la variable sexe, del total de les de persones inscrites al Servei d’Inserció Laboral 
de CordiBaix, els homes representen un 59% respecte  d'un 41% de dones.  

 

                               

2098 2244

2398 2527

2665

Persones Usuàries

2017 2018 2019 2020 2021

2017

2018

2019

2020

2021

Homes Dones

1259

844

1339

905

1425

973

1507

1020

1583

1082

ANY Persones 
Usuàries  

2017 2098 

2018 2244 

2019 2398 

2020 2527 

2021 2665 

ANY Dones Homes 

2017 844 1259 

2018 905 1339 

2019 973 1425 

2020 1020 1507 

2021 1082 1583 
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Nombre de Persones Usuàries per municipis de la comarca del Baix Llobregat 
 

Pel que fa a la procedència dels usuaris/àries, hi ha representats tos els municipis de la comarca, essent més nombrosos els que procedeixen de municipis 
densament poblats com Cornellà, Sant Boi, Castelldefels, El Prat o Viladecans. El nombre de persones inscrites residents a Castelldefels és sensiblement superior, 
donat que CordiBaix presta un Servei d’Inserció Laboral patrocinat per l’Ajuntament de Castelldefels al mateix municipi. Cal destacar també el nombre de persones 
de fora de la comarca del Baix Llobregat que,  o bé,  per proximitat o per la cobertura del Servei d’Inserció Laboral de CordiBaix són persones usuàries. 
 
Persones Usuàries del SIL de CordiBaix per Municipis: 

 
 

 

Fora de la Comarca

Viladecans

Vallirana

Torrelles de Llobregat

Santa Coloma de Cervelló

Sant Vicenç dels Horts

Sant Just Desvern

Sant Joan Despí

Sant Feliu de Llobregat

Sant Esteve Sesrovires

Sant Climent de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

Sant Andreu de la Barca

Prat de Llobregat (El)

Papiol (El)

Palma de Cervellò (La)

Pallejà

Olesa de Montserrat

Molins de Rei

Martorell

Gavà

Esplugues de Llobregat

Esparreguera

Cornellà de Llobregat

Corbera de Llobregat

Collbató

Cervelló

Castelldefels

Begues

Abrera

368

204

23

14

18

69

42

201

118

5

7

190

28

178

13

6

34

43

37

33

118

167

14

250

18

3

19

404

6

35
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Persones Usuàries del SIL de CordiBaix per Municipis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Papiol (El) 13 

Prat de Llobregat (El) 178 

Sant Andreu de la Barca 28 

Sant Boi de Llobregat 190 

Sant Climent de Llobregat 7 

Sant Esteve Sesrovires 5 

Sant Feliu de Llobregat 118 

Sant Joan Despí 201 

Sant Just Desvern 42 

Sant Vicenç dels Horts 69 

Santa Coloma de Cervelló  18 

Torrelles de Llobregat 14 

Vallirana 23 

Viladecans 204 

Fora de la Comarca 368 

Abrera 35 

Begues 6 

Castelldefels 404 

Cervelló 19 

Collbató 3 

Corbera de Llobregat 18 

Cornellà de Llobregat 250 

Esparreguera 14 

Esplugues de Llobregat 167 

Gavà 118 

Martorell 33 

Molins de Rei 37 

Olesa de Montserrat 43 

Pallejà 34 

Palma de Cervelló (La) 6 
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Distribució d’usuaris/àries per tipologia de la discapacitat  

 
La distribució de les persones inscrites a la borsa per tipus de discapacitat segueix la mateixa tendència que els darrers anys. Hem de destacar que el col·lectiu més 

nombrós és el que representa la discapacitat física amb un 37% del total de persones, seguides de les persones inscrites que presenten una discapacitat mixta amb 

el 30% del total, el 17% presenta trastorn mental, el 9% discapacitat intel·lectual i el, 7% persones amb discapacitat sensorial.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Física
37%

Mental
17%

Sensorial
7%

Intel·lectual
9%

Mixta
30%

TIPOLOGIA DISCAPACITAT 

Física 37% 

Mental 17% 

Sensorial 7% 

Intel·lectual 9% 

Mixta 30% 
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Evolució de les Insercions. 

 
El nombre de persones usuàries de CordiBaix, que han trobat feina, com a resultat de la nostra activitat d'intermediació aquest any 2021 ha estat de 264 persones.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Com a resultat de la prospecció empresarial realitzada per Cordibaix l’any 2021, es van captar 473 

ofertes de treball.  Aquesta tasca de prospecció del teixit empresarial és la que ens permet realitzar la 

intermediació laboral i com a resultat les contractacions de persones del Servei d’Inserció Laboral de 

CordiBaix. De les 264 persones del SIL de CordiBaix  que han trobat feina aquest 2021, el 52% han estat 

dones i el 48% homes. 

Aquesta feina ha estat possible perquè el SIL de CordiBaix és un servei de referència al territori i moltes 

empreses confien en el nostre Servei per trobar persones treballadores que puguin cobrir les seves 

necessitats de personal. 

 

 

Any Insercions 

2017 163 

2018 138 

2019 211 

2020 186 

2021 264 

163

138

211

186

264

2017 2018 2019 2020 2021

Dona
52%

Home
48%
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El nombre d’ofertes captades al 2021 per CordiBaix és de 473 ofertes  que corresponen a 971 llocs de feina. D´aquestes ofertes les cobertes han estat un total de  

205. De les 264 persones que han trobat feina l’any 2021, 25 van signar un contracte de treball indefinit. 

  

 

Aquestes insercions s'han produït en empresa ordinària i centres especials de treball, 

essent l’objectiu prioritari la inserció  a empresa ordinària. Aquest 2021, pel que fa a les 

empreses contractants, el 52% han estat contractacions en Empresa Ordinària i el 48% 

han estat en Centre Especial de Treball. 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la tipologia dels contractes que han signat les persones que han trobat feina 

a través del SIL de CordiBaix, el 51% han estat contractes temporals a temps complet, 

seguits pels contractes temporals a temps parcial que representen el 40%. Aquest 2021  

s’han signat un 9% de contractes indefinits. 

 

 

 
 
 
 
 

CET
48%

ORDINÀRIA 
52%

EMPRESES CONTRACTANTS

Temporal a 
temps complet

51%

Temporal a 
temps parcial

40%

Indefinit a temps 
complet

6%

Indefinit a temps 
parcial

3%
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Resultats de CordiBaix com Agència de Col·locació a l’any 2021 

 

 

CordiBaix disposa d’un aplicatiu al web que permet agilitzar el procés d’intermediació laboral tant a  les persones usuàries del Sil de CordiBaix com a les 

empreses col·laboradores. 

Així les persones usuàries poden registrar-se a l’aplicatiu i 

veure en qualsevol moment les ofertes de feina que 

CordiBaix publica. Si estan registrades poden inscriure’s a 

les ofertes i des de CordiBaix es procedeix a gestionar 

aquella oferta amb els currículums presentats per les 

persones usuàries. 

 

 

 

 

 

Per les empreses l’aplicatiu permet que d’una forma àgil i ràpida es puguin publicar aquelles ofertes 

de llocs de feina que disposin, obtenint una resposta ràpida i de qualitat per part de l’àrea laboral de 

CordiBaix. 
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• Indicadors d’Eficàcia com a Agència de Col·locació 2021:

• El nombre de persones ateses per la nostra Agència de Col·locació al exercici de 2021 va ser de 371.

• El nombre de persones ateses perceptores de prestacions per atur va ser de 76.

• El nombre de persones ateses pertanyents a col·lectius amb dificultats d’inserció va ser de 368.

• El nombre d'ofertes a l'exercici de 2021 va ser de 473 ofertes i el de llocs de treball captats va ser de 971.

• El nombre d’ofertes va ser de 205 i llocs de treball coberts  142 amb les persones ateses com a resultat de 

la nostra activitat d'intermediació.

• El nombre de contractes de treball subscrits per les persones ateses va ser de 264.

• El nombre de contractes de treball indefinits va ser de 25. 
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A CordiBaix aquest any 2021  s’han desenvolupat diversos programes adreçats a millorar l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental del 

Baix Llobregat. Són programes que contemplen diverses  accions amb la finalitat d’aconseguir una inserció laboral de qualitat al mercat ordinari.  

 

 

 
 
 

SIOAS

INCORPORA

SIL LA 
GUAITA

SIL XARXA 
COCEMFE

SALUT 
MENTAL

SINGULARS

SIL AGÈNCIA DE 
COL·LOCACIÓ

BORSA DE 
TREBALL
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Programes desenvolupats a CordiBaix aquest 2021 

 

•Servei adreçat a persones amb 
discapacitat i/o amb trastorn mental 
per de desenvolupar mesures per a 
promoure la integració i la 
permanència laboral de persones amb 
més dificultats per accedir al mercat 
laboral, lluitar contra la discriminació i 
promoure l’acceptació de la diversitat 
en l’entorn laboral. Emmarcat  als 
Programes de Foment per a la 
Diversitat, de la Direcció General 
d'Economia Social i Cooperativa i 
Treball Autònom del Dep. de Treball.

SIOAS

•Programa INCORPORA de L’Obra Social 
de la Fundació La Caixa. És la Xarxa 
d’entitats socials que desenvolupen 
accions de prospecció empresarial i 
d’intermediació laboral entre empreses 
i persones en procés de recerca de 
feina. Aquest programa permet  
facilitar l’accés immediat al treball  
d’aquelles persones amb discapacitat 
i/o trastorn mental, més autònomes, 
que no requereixen d’un procés 
d’assessorament a llarg termini

INCORPORA

•Subvencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri 
de Treball, Migracions Seguretat Social 
i el Fons Social Europeo en el marc de 
la iniciativa de l’Ocupació Juvenil 
d’acord amb els projectes Singulars de 
Garantia Juvenil, amb la finalitat de 
millorar l’ocupabilitat de les persones 
joves participants.

SINGULARS

•CordiBaix mitjançant conveni amb el 
Departament de Serveis Socials i 
Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Castelldefels 
desenvolupa un projecte d’inserció 
sociolaboral per als ciutadans de 
Castelldefels amb discapacitat o 
trastorn mental que estiguin en 
procés de recerca de feina. 
CordiBaix realitza tasques de 
valoració professional, orientació, 
suport a la recerca d’ocupació i 
seguiment dels processos de 
selecció i inserció laboral.

SIL LA GUAITA

•COCEMFE cedeix un tècnic per a 
desenvolupar un programa de suport 
al Servei d’Inserció Laboral de 
CordiBaix. El Projecte Xarxa de Suport 
als Serveis d'Integració Laboral de 
COCEMFE complementa els Serveis 
d'Integració Laboral ja existents i en 
funcionament. Els beneficiaris/àries 
d’aquest programa són persones amb 
discapacitat amb potencialitat per a 
desenvolupar un treball remunerat.

XARXACOCEMFE

•El Servei d’inserció Laboral és un 
servei d’intermediació laboral de 
referència a la Comarca del Baix 
Llobregat tant per a les persones amb 
discapacitat com per a les empreses. 
Aquest servei destaca perquè dona 
resposta integral a qualsevol persona 
indiferentment del tipus de 
discapacitat que tingui, i facilita 
l’adaptació de les habilitats i les 
competències laborals de les persones 
que busquen feina a les necessitats de 
les empreses i el mercat de treball.

SIL

•Comptem amb una borsa de 
treball amb ofertes específiques per a 
persones amb discapacitat de 
diferents perfils professionals. Des del 
Servei d'Inserció Laboral es fomenta  i 
garanteix  l’accés, la presència i la 
permanència de les persones amb 
discapacitat al mercat laboral ordinari 
i protegit, en funció de les seves 
necessitats i potencialitats 
específiques, però sobretot amb una 
base territorial, de concertació i de 
realització d’itineraris de 
professionalització.

BORSA DE TREBALL

•Projecte col·laboratiu per l’impuls de 
la integració laboral de les persones 
amb trastorn mental del programa 
Incorpora. En el marc del programa 
Incorpora de ”la Caixa”, s’està 
impulsant un projecte específic amb 
el propòsit de contribuir a millorar 
els resultats qualitatius i quantitatius 
de la integració laboral de les 
persones amb un trastorn de salut 
mental.

SALUT MENTAL 
INCORPORA
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ÀREA DE GESTIÓ 
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Participació en Plataformes i Comissions.

• Creiem que la comunicació amb aquests agents és un element clau per fomentar el treball en xarxa i
garantir la creació de serveis adequats i suficients per donar resposta a les necessitats de les persones
amb discapacitat i/o trastorn mental.

• CordiBaix ha estat present en diferents comissions i grups de treball per debatre i vetllar pels drets de
les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i aconseguir recursos i serveis que garanteixin
aquests drets com a ciutadans/anes.

• La nostra participació a aquestes plataformes ens permet difondre la nostra activitat, compartir i
debatre models de treball i impulsar conjuntament accions que siguin garantia d’èxit per la millora de
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

Donem especial rellevància a la relació de l'entitat amb les associacions empresarials i les empreses del territori amb la finalitat de construir 
una societat més justa i responsable

Construir una estratègia d’interacció 
amb les empreses, amb la finalitat de 

generar relacions de confiança i 
relacions operatives i funcionals amb el 

teixit empresarial del territori. 

Assegurar la continuïtat de les 
empreses en la col·laboració amb la 

nostra entitat.

Assessorament en el compliment de 
la Llei General de Discapacitat.

Assessorament sobre subvencions i 
incentius per a la contractació de 

persones amb discapacitat. 
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CordiBaix és referent de la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat i trastorn mental al nostre territori. Ens hem 
adaptat a la situació obrint noves vies per  continuar l'atenció i acompanyament a les persones. El teixit empresarial col·labora 
amb CordiBaix per aconseguir mercats laborals més integrats i amb un major nivell d'inclusió social. 

 

 
 

 

•Com ja és habitual, CordiBaix ha estat present en diversos mitjans de difusió escrits i digitals, premsa i ràdio, on s’ha trobat un espai per fer 
difusió de la Federació, així com dels diversos Programes que es porten a terme.  A  més dels  mitjans habituals que CordiBaix utilitza com a espai 
de difusió i que  s’han transformat en mitjans quotidians. En aquest  espais trobem un entorn  de difusió i intercanvi amb la ciutadania, altres 
entitats i empreses.  Aquests espais ens serveixen, tant a l'entitat com a les entitats federades a Cordibaix, per tenir un contacte directe i 
constant amb el nostre entorn.

Participació de CordiBaix en mitjans de comunicació

C
o

l·
la

b
o

ra
ci

ó •Les empreses  que 
col·laboren amb CordiBaix, és 
en forma d’aportacions 
econòmiques o de capital 
humà són fonamentals per 
poder dur a terme la missió 
de la federació.

Su
m

ar
-s

e •COM FER-HO:

•Ser Empresa Sòcia
Corporativa de CordiBaix.

•Compromís amb la Inclusió
Social i la Igualtat
d’Oportunitats.

•Pacte per l’impuls del Baix
Llobregat.

B
e

n
ef

ic
ia

r-
se

•BENEFICIS:

•Ser Empresa Socialment
Responsable.

•Patrocinadora  d’un Projecte
que cerca la Igualtat de Drets.

•CordiBaix difondrà el 
compromís de l’empresa amb
les persones i amb el territori.
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Des de CordiBaix, a més, tenim diferents vies obertes per estar al dia del sector i dels avenços de les activitats que es realitzen a la Federació. Així, ens podeu 

seguir en les diferents plataformes i difondre el nostre compromís per la igualtat de drets laborals de les persones amb discapacitat.  
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De la mateixa manera s’han desenvolupat i difós mesures i accions per implementar els models de funcionament i organització adients als valors promoguts per  la 

Federació Cordibaix. CordiBaix es caracteritza per promoure un model de cultura corporativa participativa, en el que l’equip humà de treball pren protagonisme 

per la seva capacitat de construcció col·lectiva. Es fomenta la implicació de les persones en la institució, per a què contribueixin al seu desenvolupament des de la 

seva participació en els processos fonamentals de debat i presa de decisions, a través dels òrgans de participació institucional.  

La implicació de la Junta Directiva i de l'equip de professionals de CordiBaix, a la missió de la Federació, ens permet desenvolupar diversos projectes per la inclusió 

sòcio-laboral de les persones amb discapacitat i trastorn mental. 

 
 

 

D'aquesta manera serem capaces d'enfrontar-nos als reptes que encara estan per arribar. 

 Generar sinèrgies. 

 Reforçar el treball  en xarxa. 

 Apostar per la qualitat i l’avaluació continuada. 

 Promoure un model participatiu i cooperatiu amb altres entitats del territori. 

 Intensificar l'ús de la tecnologia accessible. 

 Consolidar el sistema d'atenció a distància. 

 Descobrir noves metes. 

 Impulsar la innovació i la formació. 

 Fomentar noves d'estratègies d'atenció i assessorament. 

 Agenda 2030 a CordiBaix, compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible. 
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Aquest any CordiBaix ha editat un vídeo de presentació per a  empreses, i l´objectiu del qual és 

donar a conèixer el que hi ha darrera del nom de CordiBaix i apropar la tasca del dia a dia.  

https://youtu.be/dppwLmhF7Bs 

Les persones que configurem CordiBaix, tant el seu òrgan directiu com el seu equip tècnic, 

apostem per continuar prosperant com a entitat i progressant com a equip professional. 

 

A través del Butlletí CordiBaix  s’han realitzat diverses accions de difusió de notícies 

específiques o de programes, així com dels Serveis i Programes que desenvolupa CordiBaix.  

 

 

CordiBaix ha estat present a diversos mitjans de comunicació.  

 

 

https://youtu.be/dppwLmhF7Bs
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L’any 2021  hem continuat adaptant-nos  a la situació, participant a reunions, actes o grups de treball a través d’una pantalla, telemàticament.  
 
Hem participat a diverses Comissions i Grups de Treball: 
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Setmanalment hem fet les reunions de l’Equip de CordiBaix: 
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Hem assistit a videoconferències, sessions informatives i formacions: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Igualment, hem continuat mantenint reunions amb empreses i entitats i realitzant accions al territori 
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Fira de discapacitat & Ocupació:  

Enguany la Fira Di-Capacitat i Talent especialitzada en recursos per a persones amb discapacitat es va celebrar 

juntament amb el Saló de l’Ocupació adreçat a tota la població. Aquest fet permet a les persones amb discapacitat 

gaudir també dels recursos ocupacionals i tallers que no requereixen del certificat de discapacitat, i van poder fer la 

visita a l’estand de la Diputació de Barcelona per conèixer el que és necessari per donar-se d’alta a la Borsa de treball 

de la Xarxa Xaloc, estand del SOC, entre d’altres.  

 

Col·laboració amb SIFU a CordiBaix Programa 2x1 

En col·laboració amb el Grupo SIFU es va portar a terme una jornada  d’entrevistes presencials fetes per 

dues Tècniques de RRHH a les instal·lacions de CordiBaix.  Van participar persones amb discapacitat, amb 

major dificultat d’inserció, interessades en els perfils demandats per part de l´empresa.  

 

Col·laboració amb SIFU a CordiBaix Programa ROL PLAYING    

En col·laboració amb el Grupo SIFU i l’Associació de Veïns Les Planes, que  van cedir-nos  el seu local, 

vam realitzar dinàmiques de  Rol-Playing  sobre Resolució de Conflictes amb persones en recerca activa 

de feina. 

  
 

Acte presentació nou Centre Especial de Treball Mitie Integra. El passat dia 2 de desembre, en el 

marc del dia Internacional de les Persones amb Discapacitat va fer un acte l'acte de presentació 

del nou Centre Especial de Treball Mitie Integra, que neix amb la voluntat de consolidar al Baix 

Llobregat un projecte d'Integració al Mercat Laboral de Persones amb Discapacitat. Va comptar 

amb la presència del President de CordiBaix qui va fer una presentació de l’entitat. També va estar 

present a l’acte  l'Alcaldessa de Castelldefels. 
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Respecte a les jornades amb empreses, aquest 2021, donada la situació de la pandèmia, amb 

restriccions d’aforament i de moviment, vam optar per realitzar accions de manera virtual amb la  

participació  d’empreses i de persones en recerca de feina. Aquest tipus d’accions telemàtiques, 

d’una banda,  són un procés d’aprenentatge per a les persones usuàries de CordiBaix, ja que suposa 

una experiència important en aquest tipus d’accions de cara a afrontar-les millor en edicions 

posteriors, i, d’altra banda, oferim a les empreses persones candidates per a les seves necessitats de 

personal, de manera que puguin cobrir les vacants.  

Networking d’ocupació FACE2FACE 2.0 

Al juny CordiBaix amb  la col·laboració de  Fundació Randstad va desenvolupar un Networking 

d’Ocupació Virtual. Una sessió virtual d’entrevistes breus adaptant perfils professionals a les 

demandes de les empreses.  Va suposar una aposta per  la innovació i creativitat  en l’organització de 

l’acte per  a la nostra Federació, i, a la vegada, una  pràctica i aprenentatge per a  les persones que 

van participar.  

La jornada va ser un èxit i es va desenvolupar amb agilitat i fluïdesa.  Totes les persones participants 

disposaven dels enllaços que els permetia l’accés a les diferents sales on-line,  tant de la presentació 

i cloenda del Networking, com la sala d’entrevista segons el perfil laboral.  

Aquest tipus d’accions virtuals, d’una banda són un procés 

d’aprenentatge per a les persones usuàries de CordiBaix, ja que suposa 

una experiència important en aquest tipus d’accions de cara a afrontar-

les millor en edicions posteriors, i d’altra banda oferim a les empreses 

persones candidates per a les seves necessitats de personal, de manera 

que puguin cobrir les vacants.  
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   D’igual manera s’han desenvolupat altres accions de formació i assessorament, tant per persones usuàries de CordiBaix com per altres institucions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Espai Cuida’t en Temps de Pandèmia 

Per tal d’acompanyar a les persones en aquests moments d’incertesa que hem viscut durant aquest temps i encara estem 

vivint a causa del covid-19, des de CordiBaix, vam crear un espai quinzenal de Suport mutu virtual que va permetre a les 

persones que són usuàries dels Serveis de CordiBaix, sentir-se acompanyades, compartir neguits i dubtes, i, sobretot,  

millorar el seu estat emocional. 

 
 


