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APUNTS
BENVINGUDA
Permeteu-nos que us convidem a conèixer la nostra
empresa d’economia social Apunts a través d’aquesta
memòria que reflexa tota la nostra activitat i impacte al
llarg de l’any 2014. Com ja sabeu, Apunts pertany a l’entitat sense afany de lucre Fundació Joia. Apunts sense
la Fundació no seria el que avui us presentem, de la mateixa forma que Fundació Joia sense Apunts també seria
com una taula coixa. És per això que compartim valors i
missió, tot dins d’un engranatge que fa que cada any ens
puguem superar una mica més i aconseguir noves oportunitats laborals per a les persones amb discapacitat per
trastorns de salut mental.
Aquest engranatge que aconseguim té diferents protagonistes: les persones professionals (amb i sense discapacitat) que formem l’equip Apunts, les empreses que
creuen en nosaltres i consumeixen els nostres productes
i serveis, agents públics i privats que ens han ajudat a
crear el nostre propi model d’empresa d’economia social, i les persones professionals de Fundació Joia, que
formen part de la nostra cadena de valor social.

Sabem que no només amb el nostre missatge social hem
aconseguit assolir aquest creixement. Competim en un
mercat ordinari i per això per a nosaltres el missatge social ha d’anar acompanyat de qualitat, preu competitiu,
innovació i compliment en els temps d’entregues. És evident que aquestes fites les hem aconseguit gràcies a un
equip implicat, que ha assumit els valors d’Apunts com
els seus propis. Un equip que està format per 86 persones professionals, on el 80% són persones amb discapacitat i en risc d’exclusió social.
Per últim, volem donar les gràcies a totes les empreses
que aquest any, i al llarg dels més de 22 anys que portem en actiu, han volgut formar part de la nostra ànima
i han volgut contribuir en el nostre projecte d’economia
social, per haver confiat en nosaltres i per haver decidit
incorporar a les seves empreses proveïdors socials que
els ajuden a desenvolupar la seva Responsabilitat Social
Empresarial de forma transversal, amb qualitat, apostant pel seu entorn més proper i, sobretot, d’una forma
real i tangible.

El 2014 ha estat un any on tot l’equip d’Apunts ens hem
esforçat per complir els nostres objectius. Un d’aquests
objectius ha estat aconseguir augmentar en un 25,2% la
facturació i passar així a 1.411.506,97€, una xifra que representa la suma de les diferents sis línies de negoci que
tenim: disseny, impressió, marxandatge, gran format,
post-impressió i missatgeria.
Som una empresa d’economia social sense afany de
lucre, això significa que no fem repartiment de béns a
final d’any sinó que reinvertim tot el nostre capital en
crear cohesió social allà on estem ubicats i contribuir en
la generació d’una societat millor i en un desenvolupament sostenible. Creiem que Fundació Joia aconsegueix
tot això i és per aquest motiu que invertim el nostre capital en aquesta entitat que aposta per les capacitat de
les persones amb trastorns de salut mental i que ens
proporciona, alhora, persones usuàries de l’entitat amb
moltes capacitats que acaben convertint-se en persones
professionals d’Apunts.

   
Julio Castillo
Director-gerent d’Apunts
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Els nostres valors

economia social
oportunitats
experiència
compromís
confiança
sensibilitat
innovació
professionalitat
transparència
excel·lència
capacitats

QUI SOM
Missió
Apunts és l’empresa d’economia social de Fundació
Joia, entitat sense afany de lucre especialitzada en salut
mental. Apunts ofereix serveis de disseny i missatgeria
a través de la seva cadena de valor social i sota els paràmetres de la Responsabilitat Social Corporativa: servei
de disseny, impressió digital i offset, marxandatge, gran
format, post-impressió i missatgeria. Tots aquests serveis estan realitzats per un equip de  més 80 persones
professionals, de les quals, més del 80% són persones
amb certificat de discapacitat per trastorn de salut mental i que reben una formació laboral constant.
Apunts té dos grans reptes: convertir-se en el proveïdor
socialment responsable d’empreses multinacionals,
pimes i persones autònomes, i generar llocs de treball
per a persones amb discapacitat per trastorns de salut
mental i que es troben en situació de risc d’exclusió
social, tant a l’empresa protegida com a l’ordinària. És
per això que dissenyem de forma específica qualsevol
tipus de servei que pugui necessitar el client/a a través
de la customització d’accions que poden ajudar en la

seva responsabilitat social, i també realitzem l’acompanyament en el procés de contractació de persones
professionals amb discapacitat.
Disposem de les últimes tecnologies, innovem en el sector cooperant i creant xarxa amb empreses i organitzacions compromeses en la promoció de les persones
amb discapacitat, i seleccionem els nostres proveïdors
segons criteris de qualitat i segons el comerç de proximitat. Complim amb criteris ètics en tota la nostra actuació
empresarial que es basa en el compromís econòmic, social i mediambiental.
Finalment Apunts reinverteix el seu capital en Fundació Joia, entitat a la qual pertany i que té més de 30
anys de vida dedicada a oferir de forma gratuïta serveis d’inserció socials i laborals a persones amb trastorns de salut mental.

Visió
Apunts treballa cada dia per aconseguir l’excel·lència
en els seus dos grans reptes: aconseguir la total normalització laboral en la inserció de persones afectades
per trastorns de salut mental i ser un referent de model
d’empresa d’economia social que atén amb la màxima
eficiència i eficàcia als seus clients i clientes per facilitar
el desenvolupament del seu negoci sota els paràmetres
de la Responsabilitat Social Corporativa.

Finalment, volem desenvolupar completament la nostra línea innovadora i aconseguir que les empreses
ens reconeguin i ens recomanin com una bona eina per
desenvolupar la seva Responsabilitat Social a través
de la nostra prestació de serveis i creació de productes personalitzats, i aconseguir així establir relacions
pont d’èxit entre les empreses ordinàries i les empreses
d’economia social.

A més, volem créixer en número de seus i implants i arribar a crear una cadena estesa per tot el territori català
que fomenti l’economia responsable i la promoció de les
capacitats de les persones amb discapacitat i afectades
per trastorns de salut mental, sempre millorant el compliment de criteris ètics, econòmics i mediambientals en
tota la nostra actuació empresarial.
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Les persones professionals d’Apunts

Activitat professional amb Certificat de Discapacitat

Òrgans de govern i serveis
Toni Segarra
Vocal i Operations
Planning Manager de
Pepsico Iberia

Patronat
Enric Arqués
President i Codirector
Fundació Joia
Inmaculada Pinar
Vicepresidenta,
Codirectora Fundació Joia
i Directora Tècnica
Julio Castillo
Secretari, Gerent d’Apunts
i Director àrea Econòmica
i RR.HH Fundació Joia
Montserrat Carreras
Vocal i professional
de la salut mental

Xavier Tarradas
Vocal i Interventor TV3
Línies de negoci i àrees
Julio Castillo
Director-gerent d’Apunts
Nicolás Adriasola
Servei de Disseny
Oscar Nogueiras
Servei d’Impressió Digital,
Gran Format i implant
EADA

Miquel Domènech
Vocal i professor de
Psicologia Social UAB

Cecilia Porzio
Servei d’Impressió Offset
i Marxandatge

Carmina Moreno
Servei de Post-impressió
Ignasi Brun
Servei de Missatgeria
i Logística
Mª Àngels Alfara
Apunts Avinguda Josep
Tarradellas i implant
Fundació Pere Tarrés
Rafa Renau
Apunts Gran Via de les
Corts Catalanes
Manoli Santiago
Relació amb les empreses
i departament comercial
Senén Escoda
Treballador social de la
Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP)

1,5%
1,5%
1,5%
4,5%

Virginia Ruiz
Psicòloga de la Unitat
de Suport a l’Activitat
Professional (USAP)

35,8%
■
■
■
■
■

6,0%

32,8%

16,4%

Merche Monasterio
Departament de
Comptabilitat

■

Belén Serra
Responsable departament
de Compres
Anna Gol
Departament de Recursos
Humans
Beatriz Castillo
Responsable de
Comunicació i RSC

Totes les persones professionals d’Apunts amb Certificat
de Discapacitat disposen d’un Pla de Formació Personal
que les permet assolir els coneixements i actituds, així
com el desenvolupament d’habilitats i destreses requerides en cada àrea laboral. És un procés continuat que
actua com a element facilitador d’integració i d’adaptació al lloc de treball i al seu entorn. D’aquesta manera
es converteix en un element eficaç per a la motivació,
l’autoestima i la promoció de la persona professional, i
afavoreix el seu trànsit cap al mercat laboral ordinari.
Tipus de plans de formació
■

Equip professional

48,4

■

%

86

27,3
16
%

18,2

20

% 12,9 %
%

9,1 9,7
%

3,2

persones professionals

%

2014

9,1
%

9,1 8
3,2

%

Au
de xiliar
trà
fic
Tèc
nic
com/a de
pre
adm Su s
inis port
tra
tiu
Re
cep
cio
nis
ta

2013

T
pos ècni
t-im c/a
pre de
ssi
ó

persones
professionals

%

%

T
d’ ècn
i gr impre ic/a
an ssi
for ó
ma
t

86

persones
professionals

Tè
de cnic
dis /a
se
gràny
fic
Mis
sat
ger
/a

80

Nivell 3

Autònom/a

%

%

Nivell 2

Necessita supervisió
■

27,3
% 22,6

Nivell 1

Necessita supervisió i recolzament

%

29

■

Pla de formació

Xavier Nobel
Departament de
Comptabilitat

56

57

■

Missatger/a
Tècnic/a d’impressió i gran format
Tècnic/a de post-impressió
Auxiliar de tràfic
Recepcionista
Tècnic/a de disseny gràfic
Suport administratiu
Tècnic/a de compres

%

“Aquest any hem inclòs dins el Pla de Formació
de les persones professionals amb discapacitat
un programa específic de Formació en Tecnologies
de la Informació i Comunicació (TIC) per a que
les persones missatgeres i auxiliars de tràfic
puguessin realitzar la justificació documental
del repartiment a través d’aplicacions mòbils.
Vam utilitzar un sistema de formar a formadors/es,
cosa que va permetre desenvolupar l’autonomia
i capacitació dels membres de l’equip.”
Ignasi Brun, responsable
servei de Missatgeria i Logística

Cadena de Valor Social

Equip professional amb Certificat de Discapacitat

Certificat de
Discapacitat

64

Any 2013

8

CA
T

20
FI

FI
CA
T

67

compten amb

RT
I

persones
professionals

de les
quals

CE

86

47

CE
RT
I

CERTIFICAT

67

Any 2014
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Les nostres línies de negoci
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Apunts disposa de sis línies de negoci amb les quals dissenyem, de forma específica, qualsevol tipus de servei
que pugui necessitar el client/a, mitjançant una cadena
de valor que es complementa amb el treball en xarxa.
Disposem de les últimes tecnologies i innovem en el
sector cooperant i creant xarxa amb empreses i organitzacions compromeses amb la Responsabilitat Social
Corporativa i la salut mental. A més, assessorem en el
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Cent 219-221

Consell
de Cent,
Cent 217
217
Consell de

08011 Barcelona  |  T. 93 451 05 33

08011 Barcelona  |  T. 93 323 87 39

Assessorament, gestió i manipulació integral de la comunicació i identitat gràfica en papereria corporativa, publicacions, cartelleria i materials publicitaris. Assessorament i disseny en web corporatiu i dinamització en SEO.
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c/

Facturació disseny 2014: 171.000€
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5%

■
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17%
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■
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■

Disposem d’una Oficina Tècnica i de Pre-impressió per
realitzar un assessorament adequat per trobar la millor
opció d’impressió i amb suport tècnic per a la preparació
dels originals, on es verifica que els arxius estiguin preparats adequadament per a la seva impressió. Comptem
amb més de mil referències de paper procedent de boscos
sostenibles amb el certificat FSC, i suport d’impressió.

Via 750
Gran Via deGran
les Corts
Catalanes, 750
08013 Barcelona  |  T. 93 244 45 95

M

La
fo
rja

3%

■

Impressió

c/

c/

40%

Papereria
corporativa
Cartelleria
Cartes de
restaurant
Publicacions
Folletons
Marxandatge
Etiquetes
Web i newsletters
Presentacions
corporatives
Altres

Ca
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l

JosepJosep
Tarradellas
19-2119-21
Avinguda
Tarradellas,
08029 Barcelona  |  T. 93 210 04 69

Santaló 37

■
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ss
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c/

Implant Fundació Pere Tarrés
c/ Santaló, 37
08021 Barcelona  |  T. 93 451 05 33

1%
2%

■
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Avda. Josep Tarradellas
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compliment de la Llei d’Integració Social del Minusvàlid
(LISMI) i costumitzem accions que poden ajudar a la responsabilitat social de les empreses i persones autònomes. Seleccionem els nostres proveïdors segons criteris
de qualitat i segons el comerç de proximitat i complim
amb criteris ètics en tota l’actuació empresarial que es
basa en el compromís econòmic, social i mediambiental.

Aragó 204

Implant EADA
c/ Aragó, 204
08026 Barcelona  |  T. 93 451 05 33

Els nostres productes: papereria corporativa, fulletons,
revistes, dossiers de premsa, catàlegs, llibres, cartells,
postals, invitacions, calendaris, agendes, carpetes, carpesans, adhesius, PLV-displays i expositors, packaging,
roll-up, memòries, anuncis gràfics, banderoles, punts de
llibre, i cartes de restaurants, entre d’altres.
Diferents possibilitats d’acabats: plastificats (mats,
brillants, i gofrats) i amb possibilitat de realitzar edicions
versionalitzades per idiomes i targets.

“Vaig entrar a Apunts després de fer un itinerari
laboral al servei Prelaboral que Fundació Joia
té al districte de Sants de Barcelona. Va ser
tot un repte perquè no tenia formació en
impressió i aquest mig any he aprés molt i m’ha
obert les portes a tenir més opcions laborals.
La Unitat de Suport a l’Activitat Professional
(USAP) ha estat de gran ajuda per a mi.”

Facturació impressió 2014: 744.292€

Josep Ferrer, tècnic d’impressió

Passeig de Gràcia 111

Implant Cuatrecasas
Passeig de Gràcia, 111
08008 Barcelona  |  T. 93 451 05 33

www.cetapunts.org
apunts@cetapunts.org
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Post-impressió

Impressió digital

Impressió offset

Permet realitzar emailings i campanyes de màrqueting,
versatilitat de formats i versions personalitzades per a segments de clients i idiomes realitzant el número de còpies
exactes que es volen. Disposem d’equips de fotomecànica
amb escàners, retoc d’imatge i proves de color digital.

Sistema d’impressió indirecte per planxes metàl·liques
que es recomana per a grans tiratges. Pot imprimir una
amplia gama de papers amb una gran possibilitat d’acabats com lacats, colors directes, i multi acabats, entre
d’altres. Sistema CTP. Disposem de servei de rotatives.

Facturació impressió digital 2104: 482.911€

Facturació impressió offset 2014: 261.381€

21%
■

17%

8%

■
■

11%

■
■

16%

12%

■
■

Còpies
Díptics i tríptics
Cartelleria
Targetes
Enquadernacions
Llibres
Altres

3%
3%

19%

■
■

14%

■
■

7%

■

13%

7%

■
■

9%

■

13%

■

12%

15%

■

Cartelleria
Revistes
Díptics
Tríptics
Papereria
Adhesius
Catàlegs
Flyers
Llibres
Altres

Producció de serveis i productes customitzats per a
campanyes concretes on acabem de donar forma al producte imprès i realitzem els últims acabats. Recepcionem, emmagatzemem i gestionem l’estoc actiu de material segons les peticions de demanda.
Facturació post-impressió 2014: 125.866€

5%

■

Marketing
directe (mailing
i bustiada)

■

Producte propi
i perzonalitzat

■

Manipulació
de productes

■

Gestió
d’entregues

■

Enganxada
de cartells

50%
15%
15%

15%

“Al 2014 hem innovat perquè clients com
Infor-press, CEESSC i Aramark ens han demanat
introduir materials ecològics en els seus productes,
per això hem realitzat lanyards amb drapet
i packagings personalitzats amb bosses reciclades
i corda de jute per a Boehringer i Novartis.
També, com a novetat, hem gestionat l’estoc
de llibres i materials de formació de les
campanyes del centre de formació UCOC.”
Carmina Moreno, responsable servei Post-Impressió

Marxandatge
Disposem de taller de serigrafia, tampografia, i domini de
la tècnica de transfer, gravat làser i bordats, entre d’altres. Ens permet crear productes personalitzats i amb
la imatge corporativa de la marca per a campanyes de
fidelització, regals d’empresa i productes promocionals.

Missatgeria
■

26%

74%

Els nostres productes per a marxandatge: clauers,
memòries usb, motxilles i maletes, bolígrafs, varietat de
productes tèxtils, de papereria, productes de cuina, material esportiu i d’oficina, entre d’altres.

■

Producte textil
personalitzat
Producte
promocional

Facturació marxandatge: 32.836€

Som la primera agència social de missatgeria i logística
de la xarxa de transport urgent ASM. Realitzem recepció
i enviament de paquets nacionals i internacionals gràcies al nostre segell WorldWide i som responsables de
quatre codis postals a la ciutat de Barcelona. El nostre
sistema d’entrega i recollida de mercaderies a peu, que
es complementa amb la resta de rutes de missatgeria,
ens permet reduir en 10 tones les emissions de CO2 a la
ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Facturació missatgeria 2014: 285.013€

Gran format
Disposem d’un sistema d’impressió en alta qualitat
sobre una gran varietat de superfícies, mides i suports
que permeten crear plataformes, expositors, roll-ups i
cartells, entre d’altres. Realitzem preparació de presentacions, estands de fires, convencions i esdeveniments
amb estructures modulars, de materials lleugers, de
fàcil muntatge i transport, amb tota classe d’accessoris.
Facturació gran format 2014: 52.499€

12

34%

6%

18%

Lídia García, missatgera

23%
19%

“Vaig començar a Apunts al servei de
Post-impressió però per a mi era una tasca
massa estressant i hem van donar la possibilitat
de passar-me al servei de Missatgeria i convertir-me en missatgera. Aquest cop sí que m’he trobat
a gust perquè m’agrada molt caminar per la ciutat
i ara gaudeixo amb la feina que faig cada dia.”

■

Impressions
rígides

■

Cartelleria

■

Lones

■

Roll-ups

■

Altres

Expedicions rebudes
Recollides realitzades
Expedicions que surten des d’Apunts

94.035
11.430
9.731

Èxit d’entrega

97,91%

Expedicions gestionades

115.196

13

Apunts | Memòria 2014
Serveis de Missatgeria i logística

Destinació dels enviaments des d’Apunts

Els nostres implants

1%
10%

60%

■

Logística i
distribució d’ASM

■

Enviaments
des d’Apunts

■

30%

12%
87%

Missatgeries i
servei de valisses

■

Nacionals

■

Locals

■

Internacionals

Apunts disposa des de 2006 d’un implant d’impressió digital i reprografia situats a l’escola de negocis EADA i des de
2012 un implant d’impressió digital i reprografia a la Fundació Pere Tarrés. Al 2015 ha obert un nou implant al bufet
d’advocats internacional CuatreCasas, Gonçàlves Pereira.

Escola de negocis EADA

Centres de treball
Apunts ha disposat al 2014 de sis centres de producció a la ciutat de Barcelona.

48%

8,5%
8,5%
13%

22%

14

■

Apunts Consell de Cent 217 i 221

■

Apunts Sants

■

Apunts Gran Via

■

Implant Pere Tarrés

■

Implant EADA

EADA treballa amb Apunts des de l’any 2006 i som
l’empresa encarregada del seu servei d’impressió digital i de reprografia. Estem situats a l’edifici central
d’EADA del carrer Aragó de Barcelona i al centre residencial de Collbató, on disposem del nostre propi parc
de màquines. Dues persones professionals d’Apunts,
amb reforços puntuals, s’encarreguen de la gestió de
tot el material de papereria per a les persones alumnes
i equip docent. També disposem tot el material pedagògic a les aules, cosa que significa uns 7 milions d’impressions anuals.

Fundació Pere Tarrés
Fundació Pere Tarrés treballa amb Apunts des de l’any
2012. Gestionem tot el parc de màquines de la Fundació i dirigim el servei d’impressió digital i reprografia de
la Universitat de Treball Social de la Universitat Ramon
Llull, on treballen a temps complert dues persones
d’Apunts. Realitzem impressions de tots els materials
dels cursos d’escoles i cursos de monitors. També ens
encarreguem de la gestió dels materials del departament de màrqueting.

EADA és una escola de negocis sensibilitzada amb la
salut mental i que dóna oportunitats laborals al col·lectiu de persones afectades per trastorns de salut mental
i en risc d’exclusió social. Després de l’èxit obtingut amb
la implantació i el desenvolupament del servei d’impressió digital i de reprografia, EADA va decidir fer una contractació social directa d’una persona del col·lectiu que
dóna suport a l’àrea de documentació.

15

Apunts | Memòria 2014

Els nostres clients

Acords i contractes

Al 2014 els clients d’Apunts han estat en un 78% procedents de l’empresa privada i només un 22% de l’empresa
pública. La cartera de clients compta amb més de 960 empreses, de les quals 146 s’han donat d’alta al 2014.

Al 2014 Apunts ha tancat diferents acords i contractes amb empreses multinacionals, administracions públiques,
centres de formació, i entitats del Tercer Sector, entre d’altres, que han esdevingut projectes innovadors centrats
en la Cadena de Valor Social.

Novartis

Tipus d’empresses

22%

78%

■

Empreses
privades

■

Empreses
públiques

Cartera de serveis segons sector

2%
2%
3%
4%

47%

6%
15%
21%

Tercer Sector
Facility services
■ Educació
■ Comunicació
■ Automoció
■ Laboratoris
■ Càterings
■ Altres
■
■

Sectors segons nivell de facturació

15%
9%

12%
8%
13%

14%
4%

25%

Tercer Sector
Facility services
■ Educació
■ Comunicació
■ Automoció
■ Laboratoris
■ Càterings
■ Altres
■

La farmacèutica Novartis desenvolupa tota una línea de
Responsabilitat Social Corporativa i és per això que al setembre de 2014 va signar un acord mercantil amb l’empresa d’economia social Apunts per acreditar-la com el
seu proveïdor homologat en serveis de reprografia i impressió, i reposicionament de material d’oficina per al seu
edifici de Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona.

Agència de l’Habitatge
de Catalunya

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya forma part de l’Administració Pública i neix com un instrument que serveix
per gestionar les polítiques d’habitatge de la Generalitat
de  Catalunya.  L’Agència ha signat al 2014 un contracte
menor amb Apunts per cobrir el servei de correspondència
de cartes de la Direcció de Programes Socials d’Habitatge.

Apunts guanya al 2014 el concurs obert per l’Institut
Barcelona Esports per trobar un proveïdor social per
prestar serveis d’impressió i de disseny. L’Institut és un
organisme autònom creat per l’Ajuntament de Barcelona amb l’encàrrec de gestionar de manera innovadora i
eficaç l’esport que es duu a terme a la capital catalana a
través de la cohesió social als barris.

Boehringer

Boehringer laboratoris és una empresa multinacional
alemanya amb més de 125 anys d’història amb diferents
seus a l’estat espanyol. Aquest any Boehringer va tancar
un nou acord amb Apunts per realitzar el regal d’empresa de Nadal a la seva plantilla de 2.100 persones treballadores on es van incloure productes personalitzats i
realitzats amb materials ecològics.

■

Serunion

Serunion és una empresa de l’estat espanyol, filial del
grup internacional Elior, que es dedica a la restauració
col·lectiva i que té més de 30 anys d’experiència. Apunts
ha tancat al 2014 un acord amb Serunion per subministrar,
a nivell nacional, els productes d’etiquetatge, material de
formació per al departament de Qualitat, productes d’impressió, post-impressió, estocatge, picking i missatgeria.
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Institut Barcelona Esports

Universitat Abat Oliba CEU

La Universitat Abat Oliba CEU, que forma part de les
tres universitat promogudes per la Fundació San Pablo
CEU i que ofereix 30 tipus de graus diferents, ha tancat
diversos acords amb Apunts al 2014 per realitzar la impressió de materials corporatius promocionals i també
el disseny, producció i enviament del regal d’empresa de
Nadal d’aquesta institució educativa.
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CEESC

UCOC

Obertament
L’entitat de lluita contra la discriminació en salut mental
Obertament, va escollir al 2014 a Apunts com el seu proveïdor homologat de materials gràfics a través d’una convocatòria que va gestionar el departament de Comunicació i
on es van presentar dues empreses més d’economia social.

Aquesta entitat sense ànim de lucre ha tancat un acord
amb Apunts al 2014 per realitzar els materials per al
seu Congrés de Serveis Socials Bàsics on s’han realitzat
llibretes personalitzades amb programes inclosos, lanyards ecològics, i productes de gran format.

Volskwagen-Audi

Apunts és un dels proveïdors homologats en impressió
offset de l’empresa multinacional d’automoció Volkswagen-Audi. Al 2014 han tornat a signar amb Apunts un contracte per a la producció de 13.000 còpies del seu llibre
CRM Audi per a les empreses clients del seu servei renting, impressió d’un programa de díptics ITV per als clients
VIP d’Audi, 50.000 impressions d’un desplegable per al
servei post-venda, material corporatiu per a la concentració de surfistes de furgonetes Volkswagen, i tota la cartelleria per a la responsabilitat del medi ambient per als concessionaris de tot l’estat espanyol de Skoda i Volkswagen.

El centre de formació professional a distància UCOC ha
tancat al 2014 un acord amb Apunts per realitzar totes
les campanyes dels seus cicles formatius centrat en la
Cadena de Valor Social d’Apunts: Disseny corporatiu en
diferent aplicatius, impressió dels materials pedagògics
(en format digital i offset), impressió en gran format,
productes de marxandatge, servei de post impressió
destinat a la manipulació dels materials, emmagatzematge i gestió de l’estoc actiu, i, per últim, el servei de
missatgeria que s’ha encarregat de dues campanyes de
logística innovadores:
• Campanya d’enviament de material pedagògic a les
persones alumnes de cicles formatius a distància de
la UCOC, on es van enviar més de 2.000 paquets de
material pedagògic a nivell nacional i internacional, en
un termini de 72 hores i amb un èxit d’entrega del 99%.
• Campanya de custòdia, entrega, recollida i enviament
dels exàmens realitzats per les persones alumnes
de la UCOC als diferents hotels assignats pel centre
de formació on es realitzaven els exàmens. Apunts
va dissenyar un servei exclusiu, directe, i de cap de
setmana, per custodiar i entregar els exàmens que
havien de realitzar els alumnes als hotels i després
tornar-los a recollir, custodiar i entregar als diferents
centres que té UCOC per a la seva correcció.

Treball en xarxa
Apunts manté una política de treball en xarxa amb Fundació Joia, cosa que els permet integrar en la seva plantilla
a persones professionals amb trastorns de salut mental que han realitzat itineraris laborals i alhora poder generar
oportunitats de treball en el mercat ordinari.

Gestor d’empreses
Apunts  i Fundació Joia hem començat a utilitzar al 2014
un aplicatiu de Gestió d’Empreses ubicat a la intranet
corporativa de l’organització que ens permet realitzar
comunicacions, vinculacions i derivacions entre les empreses col·laboradores d’Apunts i les empreses col·laboradores amb Fundació Joia i el seu servei d’inserció
laboral. Aquest aplicatiu permetrà obrir noves oportunitats laborals per al col·lectiu de persones amb trastorns
de salut mental.

Persones candidates amb
Certificat de Discapacitat per
treballar a Apunts
Els serveis d’inserció laboral de Fundació Joia són els
encarregats de proporcionar persones candidates per
cobrir les vacants existents en l’empresa d’economia social Apunts. Aquestes persones candidates són usuaris/
es de diferents serveis de la Fundació on han realitzat
un itinerari personalitzat d’inserció laboral enfocat a la
promoció i entrenament de les seves capacitats i habilitats laborals.
Procedència persones candidates amb
Certificat de Discapacitat per treballar a Apunts

The Project

3%
10%
L’empresa catalana líder en gestió d’esdeveniments musicals The Project va tancar un acord al 2014 amb Apunts
per a la realització de la impressió en offset de tota la
programació del 25 Guitar Festival de Barcelona. Apunts
també ha treballat amb The Project per a la impressió
dels materials per al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu
de Guíxols i per el Festival de Jazz i Gospel.

“Vam conèixer Apunts fa dos anys quan teníem la
necessitat de materialitzar uns enviaments
a clients prèvia manipulació. El repte no era gens
fàcil però la qualitat i la calidesa dels seus serveis
van encaixar perfectament amb el nostre ADN.
Les nostres expectatives van ser superades de
llarg i cada cop són més els serveis que els hi
externalitzem. Gràcies Apunts!”

“El treball en xarxa que realitzem amb Fundació
Joia ens permet aprofitar la relació de col·laboració que tenim amb empreses clients d’Apunts per
oferir-les persones professionals amb Certificat de
Discapacitat per cobrir les seves vacants laborals
mitjançant el nostre servei d’Inserció Laboral Ordinària. Així aconseguim que donin un pas més en
la seva Responsabilitat Social Corporativa.”

21%

66%

■

Serveis
Prelaborals

■

Servei Itínere

■

Rehabilitació
de Joves

■

Servei Accés

Manoli Santiago, Relació amb les empreses
i departament comercial

Xavier Camí, Direcció General UCOC
Formació Professional a Distància
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Esdeveniments amb compromís
Pioners en distribució i recollida
amb l’app d’ASM
Apunts és l’única agència, de les més de 350 que té ASM
per tot el territori espanyol, que utilitza l’aplicació mòbil
d’ASM per a la distribució i recollida de la seva mercaderia. Això ha estat possible perquè el servei de Missatgeria d’Apunts va iniciar la participació en el desenvolupament d’aquesta app amb una proba pilot. El servei de
Missatgeria, a més, va realitzar un procés de formació
a formadors/es en aquesta aplicació i al novembre de
2014, abans de la campanya de Nadal, el 90% de la plantilla estava formada.

Apunts a la 50 Jornada
Corresponsables
El director-gerent d’Apunts, Julio Castillo, va participar
el 6 de març en el taller ‘Discapacitat i RSC’ de la 50
Jornada Corresponsables, que es va celebrar a la Torre
Agbar de Barcelona, sota el títol ‘RSE i Sostenibilitat:
claus per generar major confiança de les organitzacions
en la societat’. Castillo va donar a conèixer el model
d’economia social d’Apunts i com contribueix a definir
la responsabilitat social dels seus clients mitjançant
proveïdors socialment responsables que cobreixen les
seves necessitats en els àmbits de disseny, impressió,marxandatge, gran format, post-impressió i missatgeria, amb la mateixa qualitat i preu que qualsevol altre
proveïdor del mercat.

Visita del regidor de l’Eixample
Dins la voluntat d’Apunts de donar visibilitat al seu projecte d’economia social en el districte de l’Eixample, el 3
de juny el seu regidor, Gerard Ardanuy, va fer una visita a les instal·lacions que té Apunts al carrer Consell de
Cent de Barcelona. El regidor va venir acompanyat del
conseller de l’Eixample, Joan Rodríguez, i del director
de Serveis al Territori, Joan Ramon Muset, els quals van
poder veure el treball realitzat per tot l’equip d’Apunts i
totes les seves línies de negoci.
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La XESB presenta Apunts
a les organitzacions de la Xarxa
La Xarxa d’Economia Social de Barcelona (XESB) va
presentar l’empresa d’economia social Apunts en una
jornada de portes obertes a la seu principal d’Apunts,
on van compartir coneixements, experiències d’inserció
laboral i programes i serveis de les diferents empreses
que hi van participar en l’activitat, com Fundació Pimec
i FECETC, entre d’altres. Apunts va presentar el seu
model d’empresa social i d’innovació i va realitzar una
visita per les instal·lacions per conèixer totes les seves
línies de negoci.

Inauguració Apunts Gran Via
El conseller d’Empresa i Ocupació, el sr. Felip Puig, va inaugurar el 20 de febrer les noves instal·lacions d’Apunts
situades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 750 de
Barcelona, acompanyat pel director general d’Economia
Social de la Generalitat de Catalunya, Xavier López. La
trobada va reunir a un grup d’empreses multinacionals i
nacionals que són col·laboradores d’Apunts i que li confien els seus treballs de disseny, impressió, marxandatge, gran format, post-impressió i missatgeria.

Ens presentem al concurs d’ASM:
‘El Mensajero del Año’
Antonio Gámez, missatger de l’agència de transport social Apunts-ASM, es va presentar com a candidat per al
premi ‘El Mensajero del Año’, un concurs organitzat per
l’empresa de transport urgent ASM. El concurs premia
el treball i l’esforç dels seus missatgers/es en el qual tothom pot votar a la seva persona missatgera preferida.

Jornada d’emprenedoria i innovació
social del districte de l’Eixample
Apunts va participar l’11 de juny en la Jornada sobre emprenedoria i innovació social del districte de l’Eixample.
L’acte va servir per presentar iniciatives emprenedores
i d’innovació social, presentant Apunts com a empresa
d’economia social. La jornada va estar organitzada pel
Projecte Zona11, una iniciativa col·lectiva que fomenta el
teixit social i econòmic de l’espai comprès entre els carrers Llúria, Gran Via, Passeig de Sant Joan i Trafalgar
del districte de l’Eixample.

Marketplace 2014
Apunts va participar el 20 d’octubre en el Marketplace
2014, organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb un stand i amb la participació a l’speaker
corner. Apunts va compartir amb les empreses la seva
responsabilitat social i el seu model de negoci com a
empresa d’economia social. A l’speaker corner van tenir
l’oportunitat d’explicar a les empreses perquè haurien
de contractar els serveis d’Apunts.

Portes obertes
En el marc de la 5a Setmana de la Responsabilitat Social, l’11 de juliol Apunts va obrir les seves portes per
explicar les seves bones pràctiques en Responsabilitat
Social Corporativa. Les portes obertes es van realitzar
als dos centres de treball que Apunts té al carrer Consell
de Cent i els/les visitants van poder realitzar un circuit
per totes les seves línees de negoci per viure el procés
de la realització d’un producte a través de la Cadena de
Valor Social: des del disseny, impressió, post-impressió i
enviament a través del servei de Missatgeria.

Recollim la nostra
Etiqueta Responsable
Durant la celebració de la 5a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, Igeniería Social va lliurar el reconeixement de les Etiquetes Responsables. En aquest
cas, el director gerent d’Apunts, Julio Castillo, i la codirectora de Fundació Joia, Inmaculada Pinar, van recollir
les respectives etiquetes entregades pel director general
d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya, Xavier
López, i per la directora de Ingeniería Social, Elena López.

Participem al
Business With Social Value
L’11 de desembre Apunts va assistir a la jornada Business
With Social Value per presentar els seus serveis digitals
i de missatgeria a diferents empreses que necessitaven
cobrir aquests serveis. La jornada, que tenia per objectiu crear activitats de networking entre les empreses i
els centres especials de treball, va realitzar un Face to
Face on els centres especials de treball i les empreses
van tenir 10 minuts per fer negocis amb valor social.
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Apunts a la Fira Disjob
Apunts va participar en la IV edició de la Fira Disjob, organitzada per Grupo Pacífico, que es va celebrar l’1 i 2
de juliol per donar a conèixer el seu model d’empresa
d’economia social. Durant la fira es van oferir més de
500 ofertes laborals i els participants van poder entrar
en contacte directe amb els departaments de recursos
humans de les empreses que van ser-hi presents.

Col·laborem amb l’Oficina del
Voluntariat Corporatiu

Participem en la jornada
‘Anem per feina’
Apunts va participar el 4 de juny a la jornada ‘Anem per
feina’, organitzada per l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat (IMPD), on va presentar el seu model
innovador d’agència de transport social que dóna treball
a 24 persones amb trastorns de salut mental. La jornada
va comptar amb el missatger i auxiliar de tràfic d’Apunts,
Noel Ayerra, i amb el director-gerent, Julio Castillo, els
quals van presentar el projecte a la segona jornada sobre
Experiències Innovadores en Inserció Laboral de Persones amb Discapacitat, a l’edifici MediaTic de Barcelona.

Sant Jordi amb llibretes
i punts de llibre solidaris
El 23 d’abril Apunts va celebrar la Diada de Sant Jordi
amb dues parades a la ciutat de Barcelona on va vendre roses solidàries i productes de papereria dissenyats
especialment per commemorar la festa del llibre i de la
rosa. Cada persona que va comprar una rosa o producte
de papereria solidari va poder emportar-se un llibre de
segona mà, una iniciativa que tenia per objectiu donar
una segona oportunitat a tots els llibres que ja han passat per una primera lectura i que encara tenen vida per
continuar acollint lectors/es.

Ens associem
a l’Eix Fort Pienc
Des del passat mes d’abril, Apunts està associada a
l’Associació de Comerciants Eix Fort Pienc com a empresa d’economia social que dóna serveis a la dreta
de l’Eixample. Amb aquesta associació, Apunts, i concretament la seva seu ubicada a Gran Via de les Corts
Catalanes 750, s’involucra amb el barri per oferir valor
amb els seus serveis digitals i de missatgeria, a més
de treballar per un barri comercial reconegut i amb un
comerç competitiu.

Apunts ha col·laborat de forma altruista amb l’Oficina
del Voluntariat Corporatiu de Barcelona, amb la producció de material gràfic, ja que comparteixen els valors,
la filosofia i la promoció de les persones amb discapacitat, entre ambdues organitzacions. Aquesta Oficina
pertany a Ingeniería Social, una empresa d’economia
social especialitzada en la formació, diagnòstic, definició, implementació i verificació de sistemes de gestió en
Responsabilitat Social Corporativa; i a l’Associació +Responsables, que té com a objectiu la difusió i sensibilització de la Responsabilitat Social i posar en valor l’activitat
de les empreses i organitzacions que incorporen l’RSE.

Cuatrecasas visita
les nostres instal·lacions
El bufet d’advocats internacional Cuatrecasas Golçalves Pereira va visitar les instal·lacions que Apunts té a
l’Eixample Esquerre de Barcelona. Alfonso García, director de Serveis Generals, acompanyat pel seu equip
format per Maribel Fort i Luis Arujo, es van reunir amb
la Direcció d’Apunts per conèixer les sis línies de negoci
i estudiar la viabilitat de crear un implant de reprografia
i impressió a la seva seu de Barcelona. Apunts és el proveïdor gràfic de Cuatrecasas des de fa dos anys.

“La relació entre Apunts i ASM és sòlida perquè
no és una relació puntual i ens mesurem d’igual
a igual. Apunts aporta un valor a la companyia
perquè fa la seva feina molt bé i a nosaltres ens ha
permès entrar en un projecte d’economia social
que si no hagués estat d’aquesta forma no haguéssim sabut per on començar.”
Cristina García, directora Internacional
i Màrqueting ASM

Els mitjans de comunicació
parlen de nosaltres
Al 2014 mitjans com La Vanguardia, el web Social.cat, El
Punt-Avui, El Periódico, BTV, els portals d’arts gràfiques
Alabrent.com i Apdigitales.com, Europa Press, i Xarxanet.org han volgut donar veu a la tasca que fem i a la
sensibilització del col·lectiu de persones amb discapacitat per trastorns de salut mental.
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ESTAT FINANCER,
TRANSPARÈNCIA I QUALITAT

Seguiment econòmic
Momentum Project

Apunts se sotmet cada any a diferents controls i auditories per garantir la transparència, qualitat i viabilitat del
projecte empresarial d’economia social i poder millorar així en l’eficiència del treball realitzat, el creixement i la
planificació de l’organització per augmentar la confiança en els nostres clients i clientes.

ESADE i BBVA, promotors i gestors de Momentum Project, són els encarregats del seguiment trimestral i anual
de la viabilitat econòmica i de gestió d’Apunts, després
de ser una de les empreses socials guanyadores a l’edició 2012 de Momentum Project. Al 2015 Momentum ha
revisat amb Apunts la seva estratègia de creixement i
Apunts ha pogut assolir, en segona ronda, el préstec necessari per seguir creixent i obrir noves seus.

Balanç financer
Etiqueta responsable

Concepte 2014
Ingressos
Vendes Apunts

1.411.505,97

77,60%

Subvencions

387.534,59

21,31%

19.939,00

1,10%

1.818.979,56

100%

Compres i altres despeses d’explotació

949.500,09

53,53%

Despeses de personal

753.363,04

42,47%

2.510,81

0,14%

68.312,74

3,85%

1.773.686,68

100%

45.292,88

2,49%

Subvencions en capital aplicades a l’exercici
Total ingressos
Despeses

Despeses financeres
Amortitzacions
Total despeses
Romanents

Reinversió econòmica
Apunts és una empresa d’economia social sense afany
de lucre on no es realitza repartiment de béns entre el
seu Consell Directiu, sinó que dins la seva missió té l’objectiu de generar cohesió social allà on s’instal·la per
contribuir a la creació d’una societat millor i al desenvolupament sostenible. És per això que reinverteix cada

0,39%

0,47%

0,54%
3,70%

any el seu capital en Fundació Joia, entitat sense afany
de lucre a la qual pertany i que porta més de 30 anys de
vida oferint serveis gratuïts d’inserció social i laboral a
persones amb trastorns de salut mental i en risc d’exclusió social.

41,20
%

5,63%

■
■
■
■
■

20,44
%
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■

26,37
%

■
■
■

Acords voluntaris
Amb la voluntat de reduir el nostre impacte mediambiental, Apunts s’ha adherit al Programa d’Acords Voluntaris, amb el qual ens comprometem a fer el seguiment
de les nostres emissions de CO2 i del nostre impacte
mediambiental, i establir mesures que contribueixin a
la seva reducció, més enllà del que obliga la normativa.
Mitjançant la calculadora que ofereix l’Oficina Catalana
del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, hem
realitzat els càlculs d’emissions, que al 2014 va ser de
52,98 tones (dada conjunta amb les emissions que produeix Fundació Joia). Per aconseguir reduir el número
de tones, la primera mesura que s’ha posat en marxa és
la implementació de cubells de reciclatge a tots els centres que té Apunts.

Apunts disposa de l’Etiqueta Responsable de Ingeniería
Social que ens distingeix per les bones pràctiques empresarials amb valors amb una actuació transversal en
els 3 àmbits de l’empresa: econòmic, social i mediambiental, complint amb els 10 criteris exigits:
Control de la cadena de proveïment des
d’una visió de respecte pels Drets Humans
i sostenibilitat.
2. Promoció de criteris de compra local.
3. Gestió amb criteris de Responsabilitat Social.
4. Gestió econòmica sostenible i no fraudulenta.
5. No discriminació i igualtat d’oportunitats.
6. Foment de la conciliació de la vida
personal i laboral.
7. Comunicació i foment de la participació.
8. Entorn de treball segur per a tota la plantilla.
9. Col·laboració amb el territori i iniciatives socials.
10. Política sostenible: reduir, reciclar i reutilitzar.
11. Actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic.
1.

Charter de la Diversitat
Apunts ha renovat la seva adhesió al Charter de la Diversitat, una iniciativa que sorgeix de Directives Europees
per millorar l’eficiència empresarial, la sostenibilitat social i el respecte per la legislació en matèria d’igualtat, i
la no discriminació. Treballa pel dret a la igualtat d’oportunitats en l’accés a un lloc de feina i per a la conciliació
de la vida laboral i familiar.

Inversió persones professionals amb discapacitat
Processos productius Apunts
Adequació locals Fundació Joia
Adequació locals Apunts
Parc de màquines Apunts
Formació persones professionals Fundació Joia
Formació persones professionals Apunts
Equips informàtics Fundació Joia
Equips informàtics Apunts
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Tu també ets part del nostre repte
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Marxandatge
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