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1. QUÈ ÉS COSIR I ESTAMPAR?
COSIR I ESTAMPAR és el nou servei de serigrafia i costura que ofereix la Fundació
Mas Albornà (dedicada a crear oportunitats d’integració de persones amb discapacitat i
trastorn mental) en un taller propi ubicat a les seves instal·lacions juntament amb
l’empresa BAOBAG.

Es tracta d’un taller de confecció i serigrafia amb una elaboració  100% artesanal de
creacions i dissenys propis a preus adequats i assequibles.

1.1 HISTÒRIA D’UNA ALIANÇA: TU LA IDEA, JO LES MANS

L’aliança entre BAOBAG i Mas Albornà posa de manifest la viabilitat d’una unió entre
l’emprenedoria juvenil i la força de l’economia social. Mentre Baobag aporta al projecte
la creativitat, el know-how i els dissenys de creació pròpia, Mas Albornà és la part
executora de la producció i contribueix amb la producció a mà de cada peça.

Baobag és una marca registrada amb il·lustracions i dissenys propis que funciona des
de finals de 2012. Vam arribar a un punt en què, afortunadament, la demanda va
començar a ser més elevada que l'oferta que podíem assumir nosaltres mateixos
humilment, així que vam decidir externalitzar part de la producció. Des d'un inici teníem
clar que volíem incorporar a la marca el valor afegit de treballar amb un centre
d'inserció social, així que vam escollir-ne un de Barcelona perquè ens ajudés. Però
una vegada engegat aquest primer pas, vam voler filar encara més prim: muntar un
taller propi de costura i estampació. 
Un dia la casualitat va portar a compartir aquest projecte amb Mas Albornà, encara
que suposés haver d'engegar-ho tot de zero. Vam buscar la maquinària pertinent, vam
donar totes les indicacions necessàries per tal de muntar el taller, es va buscar una
persona per a que el portés i es va formar als treballadors en les tasques de serigrafia i
costura; dos móns totalment desconeguts fins llavors a Mas Albornà. És a dir, es va
crear una fusió com a socis en aquest nou viatge plegats, muntant el taller i repartint
les despeses al 50%.



1.2 NOTA DE PREMSA

Cosir i estampar: l’atelier de serigrafia i costura de Mas Albornà i 
Baobag

Gràcies a la unió de l’emprenedoria juvenil i la força de l’economia social 
aquest projecte és una realitat 

Des de fa uns mesos, la Fundació Mas Albornà (dedicada a crear oportunitats
d’integració de persones amb discapacitat i trastorn mental) ha posat en marxa un nou
servei de serigrafia i costura, en un taller propi ubicat a les seves instal·lacions.

Aquest fet marca una fita en la cartera de serveis oferts fins el moment per Mas
Albornà, ja que significa l’obertura a realitzar un producte elaborat i de confecció
manual.

Tot això ha estat possible gràcies a l’aliança creada amb l’empresa barcelonina
BAOBAG (www.baobag.es) dedicada al disseny personalitzat de bosses i samarretes.
Fundada l’any 2012, està formada per tres joves emprenedors i té la finalitat de crear
productes de serigrafia i confecció amb valor afegit. Ja no només pels frescos dissenys
i una elaboració  100% artesanal, sinó a través de creacions pròpies de proximitat,
realitzades en tallers de costura de la zona a preus adequats i assequibles.

Gràcies a aquesta aliança, Mas Albornà ha pogut introduir-se en aquest món
acompanyada per les mans expertes de BAOBAG, la qual ha trobat en la Fundació un
aliat perfecte per a la realització dels seus productes. Després de la corresponent
inversió en maquinària i d’un període de formació en matèria de serigrafia i de costura,
les tres persones que configuren aquest nou servei treballen en aquest taller ja a ple
rendiment amb la finalitat d’anar perfeccionant les dues tècniques a través de
l’experiència i dels encàrrecs que els van arribant.

“L’aliança amb Mas Albornà ens permet complir amb els nostres objectius de
proximitat i qualitat”, explica Marc Crespí, responsable creatiu de Baobag.
“Necessitàvem un taller de costura que realitzés les nostres comandes i que aportés
als nostres productes aquest plus que buscàvem: la proximitat, la col·laboració mútua,
l’intercanvi de sinergies... Amb Mas Albornà ho hem aconseguit ja que suma al
projecte tot el component social i de creació d’oportunitats”, conclou.

Per a Mas Albornà això també suposa un nou impuls per generar noves oportunitats
laborals al seu col·lectiu. Donar feina a tres persones és molt important en un moment
on l’ocupació és una assignatura pendent. L’objectiu passaria per ampliar la plantilla
encara més a mig termini. 



2. BAOBAG
Baobag està format per tres mallorquins afincats a Barcelona. La creació d'aquest
projecte va néixer al 2012 amb la fusió de dos camps, la costura i la il·lustració, per tal
de confeccionar productes originals i per cobrir la necessitat de donar un valor als
objectes artesanals i únics, sortint així de la roda marcada per les grans
empreses. D'altra banda, ens permet expressar la nostra creativitat d'una manera
pròpia, aportant al món positivisme, originalitat i art. 

L'objectiu és oferir al públic bosses i complements personalitzats, fets per nosaltres
mateixos. Treballem en el disseny de les il·lustracions i les bosses, l'estampació dels
dibuixos mitjançant serigrafia i la confecció final del producte. 

Què oferim:

Serveis a empreses. Estampem els seus propis logos / dibuixos a tot tipus de peces i
fins i tot fem dissenys a mida, tant del dibuix com el producte.

Venda de productes a la teva pròpia botiga: Distribuïm productes Baobag a botigues
d'artesania que estiguin interessades a vendre'ls.

Venda directa: Els productes i serveis també es poden adquirir des de la nostra botiga
online www.baobag.es o en el nostre propi estand en una fira d'artesania.

Estand a fires: Baobag acostuma a posar un estand a diverses fires de Barcelona. Al
nostre facebook pots consultar a quals estarem presents. Allà podràs adquirir els
nostres productes directament, beneficiar-te d'ofertes / descomptes i conèixer com
funcionem.

Realització de tallers: Realitzem tallers bàsics de serigrafia per a tots aquells que
vulguin iniciar-se en la tècnica i complets per a aquells que vulguin muntar un petit
taller a casa.

Productes:





3. MAS ALBORNÀ
La Fundació Privada Mas Albornà és una entitat sense ànim de lucre que té com a
finalitat la creació d’oportunitats a les persones amb discapacitat, trastorn mental i en
risc d’exclusió a l’Alt Penedès.
L’eix central de la nostra organització, doncs, són les persones i per elles treballem
des del Penedès al món.

MISSIÓ

La Fundació Mas Albornà, és una organització de l’Alt Penedès, que partint de les
capacitats de les persones, té com a objecte,  la integració social i laboral de les
persones amb discapacitat, trastorn mental i amb risc d’exclusió.

VISIÓ

1. Ser una organització referent en matèria de qualitat i d’innovació en la prestació 
de serveis a les persones.

2. Ser una organització amatent a l’hora de donar resposta a les necessitats socials,
laborals i assistencials a les persones.

3. Al ser la persona l’eix de tota l’organització, Mas Albornà, te el compromís de 
donar suport a les persones en totes les etapes de la seva vida.

4. Ser independents en el govern i en la presa de decisions.

5. Mantenir la solvència econòmica, que ens permeti reinvertir en la millora contínua
de l’organització.

6. Treballem al i pel territori, generant vincles que potenciïn la responsabilitat social i
el desenvolupament sostenible

7. Aconseguir credibilitat, confiança i coneixement de l’organització i els seus valors,
missió i visió, tant a nivell intern com extern.

8. Fomentar la participació de tota la base social de Mas Albornà: patrons, 
treballadors, famílies, usuaris, voluntaris, col·laboradors...

VALORS

Transparència Creativitat Professionalitat Cohesió

Consens Crítica Treball en equip Integritat

Responsabilitat Positivisme Compromís Capacitat



FINALITATS

Els nostres objectius passen per millorar, en tots els àmbits, les condicions de vida de les
persones amb discapacitat psíquica o malaltia mental, especialment en els de la salut,
formatiu, laboral, familiar i social. D’aquesta manera, són objectius de la Fundació:

 Impulsar, fomentar,crear i administrar tota mena de centres i serveis i activitats
destinades a l’atenció i la integració laboral i social dels discapacitats.

 Col·laborar amb entitats i organismes públics i privats que s’hagin proposat
objectius semblants d’integració.

 L’educació i formació de personal i especialistes en la tasca i finalitat de la
Fundació

 Fomentar i donar feina a persones amb trastorn  mental.

Poden ser beneficiaris de la Fundació les persones afectades per una discapacitat
intel·lectual o que pateixin una malaltia mental i que tinguin la seva residència a la comarca
de l’Alt Penedès o, en cas de no residir-hi, mantinguin amb ella vincles familiars, socials o
laborals que, a judici del patronat, justifiquin l’interès de la Fundació.

COMPOSICIÓ DE L’ORGANITZACIÓ

La fundació és liderada per un patronat compost per 18 patrons. Un total de més de 350
persones la configuren actualment entre treballadors, usuaris i patrons.

L’organització es divideix en dues grans àrees d’activitat:



2. L’ACTIVITAT

La Fundació divideix la seva activitat en dos grans eixos d’actuació, els quals engloben
diferents tipologies de serveis des dels quals es pretén donar a resposta integral a les
necessitats del col·lectiu atès: serveis empresarials (Centre Especial de Treball), serveis
assistencials (Centre Ocupacional i servei de residència).

1. Assistencial

El Centre Ocupacional.  Ubicat a Vilafranca del Penedès i amb instal·lacions a Les
Cabanyes (Alt Penedès) és un servei social que ofereix atenció rehabilitadora integral
individualitzada als discapacitats que tenen rendiments laborals limitats. Actua com centre
de dia i la seva finalitat és la consecució dels nivells màxims d’integració social possible.
Actualment dóna servei a 72persones.

  

El servei d’Habitatge ofereix, en aquells casos que ho aconsellin les circumstàncies
psicosocials, acolliment residencial a  persones que estiguin rebent altres serveis de Mas
Albornà. La  finalitat principal és potenciar la seva autonomia personal  i fomentar la
utilització satisfactòria dels serveis comunitaris. En el servei, format per una residència i
quatre pisos,  actualment hi ha 54 persones ateses

“El Mas”, habitatge ubicat al municipi de Les Cabanyes



2. Empresarial

El  Centre Especial de Treball possibilita la integració del nostre col·lectiu al mercat de
treball mitjançant la contractació en diferents àrees d’activitat econòmica que Mas Albornà
promou i vetlla pel seu èxit empresarial. Actualment dóna feina a més de 200 treballadors
amb discapacitat i trastorn mental.
Respon al concepte d’estructura empresarial que pretén incidir en el marc socioeconòmic
però amb finalitats que difereixen de les d’una empresa ordinària, atès que el motor de la
seva activitat no és l’afany de lucre sinó la realització d’accions que afavoreixin el benestar
dels seus integrants.

Activitats econòmiques de Mas Albornà

1. Enclavaments laborals. A Tres Grifería, Presspart, Affinity, Sandhar, Vallformosa,
Robert Bosch, Química Masó i a Bodegas Torres

   

2. Serveis a empreses i municipis: Jardineria, neteja, pintura i manteniment

   

3. Serveis ambientals. Gestió de deixalleries, transportistes autoritzats, campanyes 
de sensibilització.

  



4. Serveis de suport a la producció. Envasats, retractilats, control, gestió
documental (destrucció i digitalització)

  

5. Serigrafia i confecció. Confecció de tèxtil i serigrafiat

     

L'aspecte més important de la tasca de l’empresa és la integració laboral i social de les
persones amb discapacitat; però aquesta no seria efectiva si aquests no tinguessin una
estabilitat en el seu treball i en els seus ingressos així com tampoc sense el reconeixement
social de la seva vàlua. És per aquest motiu que gràcies a la tasca de Mas Albornà, el
servei que s’ofereix com a empresa presenta un doble valor: un d’estrictament econòmic
(el servei professional com ara la jardineria, la neteja viària, etc. per part d’un equip de
professionals) i un de social (fer possible la integració social i laboral de les persones amb
discapacitat intel·lectual o trastorn mental).



3. INICIATIVES PRÒPIES

A través de la comunicació i de l’impuls de projectes propis, fem visible la
nostra tasca i donem a conèixer la nostra gent en una acció de
sensibilització social.

  

Llibre de contes Mira’m,
escrit per nous escriptors
catalans de renom

52 tallats i un tovalló
52tallats.cat, blog amb 52
entrevistes a personalitats.
Es realitza un cafè fet per
l’ocasió

Disc “Un plaer”
Promotors del treball dels
Derrumband, amb un tema
propi “Balla el meu ritme”

Calendari social
8 edicions d’un calendari
gratuït amb una tirada de
56.000 exemplars

Vídeo musical
“Balla el meu ritme” es fa
en col·laboració amb el
grup musical Derrumband



4. CONTACTE
PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTEU-NOS

BAOBAG
C/ Josep Torres 11bis
08012 Barcelona
www.baobag.es | https://www.facebook.com/pages/Baobag/131653740321987

Joan Cartanyà Yárnoz
Director executiu
m. 606970363
info@baobag.es

Marc Crespí Ripoll
Director artístic i responsable de producció
taller@baobag.es

FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ
Plaça de la Verema, 1
08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona
t. 902 19 11 04
www.masalborna.org | www.masalborna.tv
e-m: comunicacio@masalborna.org  

|Cristina Barbacil
Directora de comunicació i Projectes
m. 685  91 45 80
e-m: cristina.barbacil@masalborna.org
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