SERVEI
BUGADERIA
Fundació Privada ALTEM

eL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
La Fundació Privada ALTEM i el seu Centre Especial de Treball (CET) són
l’entitat de referència per a la Generalitat de Catalunya en la inserció de
persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental a la comarca
de l’Alt Empordà.
L’objectiu principal és la inserció laboral d’aquest col·lectiu, ja sigui a
través de les diferents línies de negoci existents al CET o aconseguint la
inserció a empreses del territori que permetin la total integració de la
persona al món laboral i a l’entorn social.
Alhora ajudem a les empreses a iniciar i/o potenciar el seu pla de
responsabilitat social corporativa, creant un valor diferenciat i amb un
impacte directe a la societat.

SERVEI DE RENTAT DE ROBA
El servei de bugaderia inclou un
tractament integral de la roba
que va des del rentat, l'assecat,
el planxat, el plegat i l'embossat
final.
Realitzem el rentat en moll de
qualsevol tipus de peça, ja siguin
llençols, mantes, edredons i fins a uniformes de treball o tovalloles.
Disposem dels programes de rentat i de la maquinària necessària per tal
poder realitzar diferents tipus de tractament en funció del nivell de brutícia
de la roba, per tal d’allargar la seva vida al màxim i treballant amb
productes amb el mínim impacte ambiental però que alhora permeten la
correcte higienització de la roba.
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TRACTE PROPER I PERSONALITZAT
L'objectiu és aconseguir que en el moment que el client
recull la seva roba noti que se l'ha tractat amb la màxima
delicadesa, mantenint alhora el nivells d'higienització
bàsics.
Disposem de rentadores amb diferents capacitats per tal
de poder rentar la roba de cada client de manera
independent. El servei té obertes les seves portes de
manera ininterrompuda des de les 06.00h a les 21.00h i
treballem totes els dies de l’any, exceptuant els
diumenges, per tal de poder oferir el màxim d’hores
d’atenció al client.
Donem servei a empreses que treballen pel manteniment
del turisme de qualitat a la nostra comarca com són
restaurants, cases de turisme rural o albergs, així com
també oferim servei en centres sanitaris, residències i
empreses privades de tots els sectors.

L’EQUIP HUMÀ
L'equip està format pels/les diferents oficials i pels/les
treballadors/es amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn
mental que, juntament amb la Unitat de Suport a l'Activitat
Professional (USAP), són qui conformen tot el nostre equip
de professionals.
L'equip USAP és un servei de suport especialitzat que té per
objectiu potenciar l’autonomia i el rendiment laboral
del/la treballador/a amb discapacitat i alhora vetlla per la
millora de la seva qualitat de vida.

C. Itàlia, 46
Pol. Ind. Recinte Firal
17600 FIGUERES (Girona)
Tel. 972 52 54 16
empreses@fundacioaltem.org
www.fundacioaltem.org

La integració també depèn de tu!
Centre Especial de Treball amb projectes subvencionats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
i cofinançat amb fons procedents del FSE: Manteniment SMI, USAP i Programa SIOAS
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