SERVEI
DE JARDINERIA
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.

MANTENIMENT DE JARDINS I PODES
Basant-nos en criteris de xerojardineria i jardineria
ecològica dissenyem i construïm el seu propi jardí
fomentant la plantació d'espècies autòctones.
Realitzem el manteniment i neteja del jardí fent
treballs de plantació, sembra i manteniment de la
gespa i instal.lació, control i manteniment del reg.
Les nostres brigades tenen el permisos necessaris
per poder aplicar tractaments fitosanitaris i oferim
assessorament per a la detecció, identificació i
tractament de malalties.
Realitzem feines de poda específiques segons el tipus d'arbre, arbust o
planta: podes anuals, de curació, ornamental, de formació... utilitzant
sempre la tècnica més adient i tenint en compte l'època de parada
vegetativa de cada espècie i factors externs com l'entorn, el clima i/o
l'orientació.
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TREBALLS FORESTALS
Les brigades forestals tenen capacitat per a la realització
de qualsevol tasca encaminada a la neteja de sotabosc,
aclarida selectiva i podes, neteja de lleres de rius,
eliminació d'espècies invasores, repoblacions forestals,
neteja i obertura de franges de protecció contra incendis
forestals…
Hem treballat en projectes per a diferents ajuntaments i
particulars de la comarca a través de subvencions que
ofereix la Diputació de Girona o el Departament de Medi
Ambient.

DESBROSSAMENTS i segues
Disposem de diferents capçals acoblables als nostres
tractors agrícoles per adaptar-nos a les diferents feines de
desbrossaments, sega mecanitzades de vorals i talussos,
estassades forestals, de camps agrícoles o finques
particulars.

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.
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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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