
Fent camí  
amb les  
empreses

Construint  
un futur millor



Qui 
 som
Som una entitat sense ànim 
de lucre que des de l’any 
1965, promou la integració 
social i laboral de les 
persones amb disCapacitat 
millorant la seva qualitat de 
vida i la igualtat de drets i 
oportunitats.

Creant oportunitats per 
la inclusió laboral de les 
persones amb disCapacitat

+ DE 600  
PERSONES ATESES

+ DE 300  
PROFESSIONALS

+ DE 50  
ANYS D’EXPERIÈNCIA

+ DE 50  
EMPRESES SATISFETES



Amb tu, 
fem camí!

i molt més...

Les empreses sou unes 
grans aliades de la nostra 
entitat perquè ens ajudeu a 
treballar conjuntament en 
un benefici social d’igualtat 
d’oportunitats. Fer possible 
que les persones amb 
disCapacitat s’integrin en una 
companyia, redunda en una 
millora del clima laboral, 
fidelitza als empleats, 
desperta en la plantilla 
l’orgull de pertinença, 
augmenta la reputació 
social de l’empresa 
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Elimineu 
estereotips 
i mites i 
fomenteu 
l’empatia

Promoveu  
el treball  
en equip

Accediu a 
un grup de 
persones 
amb talent 
i múltiples 
capacitats

Afavoriu la 
diversitat 
dins del 
vostre equip

Actueu com 
una empresa 
socialment 
responsable

Contribuïu a 
millorar el seu 
benestar, la 
seva autonomia, 
llibertat i 
independència

Sensibilitzeu 
a l’empatia 
treballadors/es i a 
la societat davant 
la realitat de les 
persones amb 
disCapacitat

Genereu 
un major 
compromís



Q u è  d i u e n   
d e  n o s a l t r e s
Josep M. Lloreda, President de KH7 Lloreda: 
Els anys que van estar a Lloreda, puc dir que la 
responsabilitat, la serietat i la professionalitat d’aquests 
nois i noies va ser impressionant, igual que veure la seva 
il·lusió i l’entusiasme de cada dia per sentir-se part de  
la nostra empresa.

Jordi Delgado, Director de botiga de Decathlon:  
Per nosaltres treballar amb la Fundació Vallès Oriental és 
tot un plaer, ja que és una organització que es preocupa 
del benestar de moltes persones locals i l’impacte de la 
seva feina és clau per seguir millorant la qualitat de vida 
dels vallesans i vallesanes implicats dins de la Fundació.

Eva Garcia, Departament d’administració de Gran Centre 
Granollers: Per nosaltres ha estat una grata sorpresa 
descobrir al Miquel, ha millorat l’ambient laboral amb la 
seva alegria i espontaneïtat, és un molt bon professional 
i fa la vida més fàcil al seu voltant.

Marta Ramon, Commercial Assistant de Sarstedt:  
Com a empresa vinculada en l’àmbit sanitari i la 
investigació, volem mantenir el compromís amb el 
benestar de la nostra societat col·laborant amb tots 
aquells projectes integradors que estiguin al nostre 
abast. La nostra cooperació amb la Fundació Vallès 
Oriental està en línia amb els nostres valors i creiem 
fermament en el seu projecte d´inclusió social. La seva 
bona resposta professional avala una cooperació que 
esperem es mantingui durant molt temps.

Antonio Toro, responsable de restaurant a Burger King: 
Per Burger King tenir en la nostra plantilla persones 
amb disCapacitat ens fa creure en la inclusió laboral. 
Nosaltres partim d’oferir l’oportunitat per fomentar 
el desenvolupament tant personal com professional. 
Considerem que la nostra tasca juntament amb la 
Fundació Vallès Oriental, té un paper fonamental per 
potenciar la seva autonomia. D’aquesta manera, tenim 
el compromís de formar a persones amb disCapacitat 
per a què puguin aconseguir el desenvolupament de la 
seva activitat laboral el més eficaç possible.



E l s  n o s t r e s   
s e r v e i s

Q u è  d i u e n   
d e  n o s a l t r e s

Pràctiques en l’empresa
Us agradaria oferir una oportunitat formativa i laboral per a què 
us demostrin que estan preparats/des per treballar?

Compteu al llarg del procés amb el suport necessari tant per 
l’empresa com per la persona.

Inserció laboral
Us oferim gestió d’ofertes, preselecció de candidats/es, 

ajustament lloc de treball - persona, seguiment i recolzament 
post-inserció amb un/a preparador/a laboral.

Manipulats industrials
Què necessiteu? Realitzem serveis de manipulats, 
envasaments industrials, encaixats, retràctils, enfaixats - 
sleever, muntatges i enfardats.

Jardineria
Voleu fer lluir les vostres zones verdes? Oferim manteniment 

de zones enjardinades, gespes i xarxes de reg, podes, 
desbrossades, neteja i adequació de parcs, esporga, disseny  

i construcció de projectes paisatgístics i xerojardineria.

Neteja
Oferim neteja d’instal·lacions: despatxos, menjadors, oficines, 
sales, vestuaris, habitacions, mobiliari, vidres...  
Qualitat i professionalitat.

Bugaderia
Realitzem un servei integral! Rentat, assecat, doblegat  

i repartiment de: roba de llit, uniformes, estovalles, roba...



E l s  n o s t r e s   
s e r v e i s

Serveis generals
Si necessiteu suport en àmbits diversos com la recepció o la 
cuina, us presentem a persones preparades!

Restauració
Si esteu pensant en organitzar un dinar o sopar d’empresa, 

tenim la solució! Veniu als nostres restaurants:
Restaurant El Gato Verde, Gastrobar El Gat a l’Aigua  

i/o Menjador socialitzador La Mona Lisa.

Càterings
Voleu muntar un esdeveniment? Esmorzars, dinars, berenars, 
sopars, aperitius... Us presentem un servei gastronòmic únic  
i amb decoració personalitzada!

Outsourcing (externalització de serveis)
Necessiteu centrar-vos en el nucli del vostre negoci  

i derivar els serveis auxiliars? Oferim solucions a mesura, 
garanties de qualitat i terminis de lliurament.

Enclavaments laborals
Subcontracteu un equip de treball! Treballadors/es del Centre 
Especial de Treball es desplaçaran temporalment a la  
vostra empresa.

Detalls amb valor social
Els detalls amb els/les vostres professionals  

i clients poden tenir un gran valor afegit! Dissenys 
personalitzats, merxandatge, lots de nadal, Sant Jordi, 

artesania.... tot realitzat per persones amb disCapacitat.

RSC i sensibilització
Fomenteu la vostra RSC! Us oferim formació, tallers, organització 
d’esdeveniments corporatius, jornades de Team Building, Social 
Week amb la nostra FoodTruck... iniciatives que alhora ajudaran a 
donar visibilitat i sensibilitzar sobre la disCapacitat.

Plàstic, paper, alumini  
i metall

Altres sectors

Química, salut 
i farmacèutica

Serveis de treball temporal,  
selecció, formació i outsourcing

Electrònica, informàtica 
i tecnologies



Aquí hi  
faltes tu!

Ja ens acompanyen
Plàstic, paper, alumini  

i metall

Altres sectors

Química, salut 
i farmacèutica

Serveis de treball temporal,  
selecció, formació i outsourcing

Electrònica, informàtica 
i tecnologies

Cosmètica, perfumeria, drogueria,  
bellesa i higiene

Administració pública

Comerç

Automoció

Alimentació i begudes



Contacta  
amb Nosaltres!

Carretera Valldoriolf s/n – 08430

La Roca del Vallès (Barcelona)

93 860 02 40 / 722 42 50 92

insercio@fvo.cat / fundacio@fvo.cat

www.fvo.cat

@fundacio.fvo

@fvo_cat

@fundacio.fvo

Fundació Vallès Oriental


