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La Fundació Privada Canigó, ubicada a l’avinguda Vall-
vidrera, 22, de Barcelona, és una entitat de caràcter so-
cial i sense ànim de lucre que té com a objectiu general 
atendre i integrar a la societat les persones amb disca-
pacitat psíquica.

Els orígens del centre es remunten a l’any 1946, quan 
la Sra. Rosa Batlle Roca va fundar una escola d’educació 
especial. 

El 1977 s’annexiona a l’escola d’educació especial un 
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alumnes que, per la seva edat i capacitat, necessitaven 
una assistència que cobrís les seves necessitats.

El 1994, l’Associació de Pares Canigó va adoptar la iniciativa 
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vetllar i protegir els interessos dels seus membres, 
que amb la denominació de Fundació Privada Canigó 
es constitueix com a entitat sense ànim de lucre i resta 
subjecta als principis i disposicions de la Llei de funda-
cions privades de la Generalitat de Catalunya.

L’abril de 1999 la Fundació Privada Canigó es fa càrrec 
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l’Associació.

La Bugaderia Canigó està inscrita com a centre especial 
de treball des del 26 de febrer de 1990, amb el número 
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seguir una major integració social, laboral i econòmica 
dels usuaris amb capacitat productiva del taller ocupa-
cional, es va posar en marxa el centre especial de tre-
ball Bugaderia Canigó.

Més endavant, els pares dels alumnes van assumir la 
responsabilitat de la gestió del centre, de manera que 
el 20 de gener de 1978 es va constituir l’Associació de 
Pares Canigó. 

Un cop aprovada, va ser inscrita pel Govern civil el 20 
de març de 1978 (secció 1a, número 3.057) i declarada 
per la Generalitat de Catalunya com a Entitat Privada 
d‘Iniciativa Social  el 23 de febrer de 1988.
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l’escola d‘educació especial i, a partir d’aquell moment, 
es va convertir en centre ocupacional i  centre especial 
de treball.

Actualment el centre especial de treball té 30 trebal-
ladors amb discapacitat psíquica que desenvolupen 
tot el procés productiu propi d’una bugaderia, la qual 
està dotada de la infraestructura tecnològica i personal 
necessària per al seu funcionament.

Dins del nostre projecte social del centre comptem amb 
l’equip tècnic de la USAP (Unitat de Suport a l’Autono-
mia Personal) que realitza actuacions adreçades als 
treballadors amb discapacitat, que tenen per objecte la 
seva adaptació a l’entorn laboral, en particular, i a l’en-
torn cívic, en general.

Per a cadascun dels treballadors amb discapacitat que 
té el centre especial de treball s’elabora un programa 
personal, en el qual es preveuen, de manera individu-
alitzada, el diagnòstic, els objectius, les activitats i  la 
metodologia d’ajustament i integració.

QUI SOM ?
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VENDA I LLOGUER DE MATERIAL TÈXTIL I 
UNIFORMITAT LABORAL

Hem creat un departament per a l’assessorament 
integral en tot allò que implica el servei de bugade-
ria. Hem desenvolupat una línia de venda i lloguer 
de material tèxtil tot posant a l’abast dels nostres 
clients un catàleg molt extens en el qual podran 
trobar tot tipus d’articles de roba per a col·lectius 
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tals, indústria...), i també tot el necessari per eq-
uipar els treballadors amb roba i calçat laboral i,  a 
més, un apartat d’accessoris per al transport i l’em-
magatzematge de la roba.

SERVEIS DE BUGADERIA INDUSTRIAL

El servei de bugaderia es basa en la recollida i el 
lliurament de la roba a les instal·lacions del client. 
Treballem amb  la tecnologia més avançada per al 
rentat i la cura de la roba, així com per dur a terme 
el control de tots els processos. Disposem d’un pro-
grama informàtic per supervisar, a temps real, la 
���/����������������
������������������
��������:'����
�	��������
������
������������&
�����
������
����	����

SERVEIS DE NETEJA D’EDIFICIS I LOCALS

Amb la voluntat de seguir integrant persones amb 
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tament per a la gestió dels serveis de neteja ex-
terns. 
En aquest departament ens encarreguem de for-
mar personal, cercant el major grau d’especial-
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i dissenyats de forma personalitzada per oferir una 
cobertura total a cada centre on prestem els nostres 
serveis. D’aquesta manera podem oferir serveis de 
neteja especialitzats i de qualitat.

SERVEIS



FUNDACIÓ CANIGÓ
Av Vallvidrera, 22 | 08017 Barcelona | Sarrià - Sant Gervasi 

Tel. 932 032 570 | fcanigo@fcanigo.org

www.fcanigo.org


