
 
Des de 1998 el Centre Especial d'Ocupació (CET) de Gira-Sol forma part del 

Registre de Centres Especials d'Ocupació de la nostra Comunitat Autònoma i e l 2018 

va ser qualificat com a Centre Especial de Treball d’Imprescindibilitat Social de la 

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria amb el número 0707 del registre. 

 

Els treballadors són persones amb discapacitat per trastorn mental, majors de 18 anys , 

que volen treballar i gaudir d'una vida el més normalitzada possible. La incorporació a 

un lloc de treball és una ajuda terapèutica perquè els possibilita el desenvolupament 

integral com a persones i la participació activa en i per la comunitat. 

 

El CET Gira-sol dóna resposta a la necessitat d'inserció laboral d'aquestes persones, ja 

que la consecució d'un treball és part de la integració social i el camí per aconseguir la 

vida autònoma, independent i normalitzada. 

 

Les principals àrees d'impacte del projecte són, per tant, la millora de la qualitat de 

vida dels usuaris integrants del CET Gira-Sol i les seves famílies, la inserció sociolaboral 

dels usuaris, la contribució a la sostenibilitat financera de l'associació i la sensibilització 

de la societat. 

 

Oferim serveis de Neteja, Manteniment i Bar /Cafeteria, realitzant pressupostos 

puntuals o signant contractes de durada determinada amb els clients a uns preus molt 

competitius. 

 

El client objectiu del CET Gira-Sol són petites empreses i clients particulars que estiguin 

interessats a contractar persones amb discapacitat. 

 



 

La nostra proposta de valor al mercat consisteix a: 

 

• En primer lloc, CET Gira-Sol ofereix als seus clients uns serveis de qualitat a preus 

competitius i un servei eficaç adaptat a les seves necessitats. 

 

• En segon lloc, ofereix la possibilitat de reforçar les seves polítiques de  RSC i  millorar 

la seva reputació participant en un projecte de caràcter social contribuint a donar 

visibilitat a les demandes d'aquest col·lectiu. 

 

L'equip impulsor de CET Gira-Sol està compost principalment per Alfons Suárez i 

Silvia Estarellas, la trajectòria dels quals mostra clarament el seu compromís amb 

l'objectiu social.  

 

CET Gira-sol es compromet també amb les persones treballadores, per aquest motiu 

n’Adela Roque, psicóloga de la Unitat de Suport, està disponible per a elles i per donar 

solució a les necessitats que poden sorgir. 

 

La resta de l'equip responsable de cada sector de l'activitat en el qual s'enquadra cada 

iniciativa de negoci, així com un coneixement del mercat en el qual s'actuarà 

està integrat per: 

 

• Neteja : Mercedes Muñoz 

• Bar / Cafeteria : Mª Carmen Estevez i Rosa Amengual 

• Mantenimen: Luis Femenias i Jaime Femenias 

 
 
  


