
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.
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SERVEI DE càTERING 
I MENJARS PREPARATS
Fundació Privada ALTEM

MENJARS PREPARATS
S o t a  l a  p r e m i s s a  d e  m e n j a r s  

cardiosaludables, elaborem menús de 

temporada respectant les l ínies 

bàsiques de la bona dieta mediterrània.

Aquests menús els servim diàriament en 

centres per a la gent gran, llars d’infants, 

escoles, casals d’estiu, residències...

El servei inclou el transport especialitzat que assegura en tot moment el 

manteniment de les temperatures de la cadena de fred i calent i per tant, 

de les correctes condicions dels aliments.  

El nostre valor afegit és la capacitat per oferir un tracte molt personalitzat i 

poder adaptar cada menú a les particularitats de cada client. 



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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La integració també depèn de tu!

L’EQUIP HUMÀ
L'equip està format per cuiners/es, auxiliars de cuina, 

transportistes, especialistes en dietètica i nutrició i pels 

treballadors/es amb discapacitat intel·lectual i/o 

trastorn mental que, a part de treballar a la cuina, són 

els que realitzen les tasques de cambrers/es en els 

càterings puntuals. 

Tots ells, 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. 

SERVEI DE CÀTERING
Oferim des d’esmorzars, aperitius o banquets per a 

qualsevol hora del dia. 

Els nostres aperitius per a recepcions, celebracions i/o 

actes públics o privats, són elaborats a partir de 

torrades variades, canapès, broquetes de fruita, mini 

entrepans, coques, postres... tot elaborat des de les 

instal·lacions de la Fundació de Figueres i sempre 

oferint productes de proximitat gràcies als excel·lents 

productors existents a la comarca de l’Alt Empordà.

El servei inclou el transport, muntatge de les taules i 

servei de cambrers/es, en cas de ser necessari. 
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