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Història i creació
Som un grup empresarial català especialitzat en
el camp dels serveis auxiliars i la seguretat, tant
per mitjans de vigilància presencial, com sistemes
electrònics.
Aquestes son les empreses que formen el grup:
01 BARNA PORTERS (Serveis Auxiliars)
02 BARNA SEGURETAT (Vigilants de 		
Seguretat)
03 BPS (Sistemes de Seguretat i Central Receptora
d’Alarmes)
04 BNM (Serveis de Neteja)
05 BARNA GOS K9 (Gossos de Seguretat,
Detectors d’Explosius i Drogues)
06 UNITAT DRON
• L’any 1997 és la data de fundació de
BARNA PORTERS,S.L.
• L’any 2004 es crea BARNA SEGURETAT.

• L’any 2015 obtenim l’homologació de PROTECCIÓ
DE PERSONES “serveis d’escortes”.
La nostra consolidació i creixement són gràcies per
una banda, a la confiança dels nostres clients que
avalen la nostra gestió, i per l’altre al coneixement
de les necessitats del sector i l’adaptació a les
circumstàncies.
El nostre àmbit d’actuació és estatal, tot i que el
nostre nucli fort és a Barcelona i la resta del territori
Català.
El camp dels serveis auxiliars i els controladors
d’accessos és el nostre origen i punt de partida.
Tenim una gran capacitat d’organització de grans
esdeveniments, i acostumem a reaccionar amb
molta eficiència davant de casos d’emergència, en
els que ens demanen grans operatius amb molt
personal i amb molt poca antelació.
El coneixement de les necessitats del sector i
l’adaptació a les circumstàncies han estat el que ens
ha conduït a aquesta trajectòria/evolució del grup.

• L’any 2007 es crea BPS sistemes de seguretat
amb CENTRAL RECEPTORA D’ALARMES pròpia
24h. L’àmbit d’actuació és a nivell estatal.
• L’any 2014 es crea BARNA GOS K9 divisió canina.
• L’any 2014 es crea el CENTRE DE FORMACIÓ grup
Barna Porters.
Obtenint l’homologació com a centre de formació de
seguretat privada i controladors d’accessos.
4
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Evolució de la
plantilla del grup

EXPLICACIÓ DE LA
GRÀFICA
— Evolució de la
plantilla any per any
de les empreses
BP-BPS-BNM-BGOS, des
de l’any 2008 a l’any 2017.
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Qui som?
Empreses i activitats del nostre grup
Grup Barna Porters
Som un grup de més de 2.300 treballadors i tenim més de 20 anys d’experiència en
els sectors Seguretat i Serveis.

01

BARNA PORTERS
Serveis auxiliars,
conserges, personal
d’acomodació,
controladors d’accessos,
hostesses, xofers,
personal de gestió de
zones blaves.
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02

BARNA SEGURETAT
Vigilants de Seguretat,
Escortes Privats, Centre
de Formació, unitat
canina.
El número de la nostra
homologació és el
RES 3.032

03

BPS SISTEMES
Enginyeria de Sistemes
de Seguretat, Central
Receptora d’Alarmes,
Servei de Custodia de
Claus RES 3.032

04
BNM

Especialistes en grans
superfícies, col.legis,
oficines, naus, grans
esdeveniments esportius,
ports, galeries comercials,
comunitats, garatges,
residències privades..

05

BARNA GOS K9
Gossos detectors de
bengales, material
pirotècnic i explosiu,
Gossos detectors
d´estupefaents, Gossos
de seguretat.

06

UNITAT DRON
L’empresa Barna Porters
Seguretat en la seva
aposta per les noves
tecnologies ja és empresa
homologada per l’agència
Estatal Seguretat Aèrea
“AESA” per l’ús de drons,
anomenats RPAS.
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La nostra Missió,
Visió i Valors
Missió:
La missió és la cobertura de la seguretat de forma integral, adaptant-nos a les
particularitats dels nostres clients.
Visió:
Fins allà on evolucioni el sector.
Fins allà on sigui possible oferir un servei amb nivells òptims de qualitat.
El nostre objectiu és ser líders a Catalunya com a empresa de serveis i
OUTSOURCING, oferint sempre innovació i confiança a tots els nostres clients.
Valors:
Respecte per les millors condicions laborals del nostre personal als centres de treball .
Respecte màxim cap al medi ambient.
Protecció de les persones i protecció de les instal•lacions i espais.

10
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BARNA
PORTERS

Els nostres serveis i punts forts
Divisió Serveis Auxiliars i
Controladors d’Accessos
d’accessos de persones, en alguns centres fem tasques
01 Control
especialitzades de coordinació d’equips de treball, personal amb nivell
d’anglès a partir de l’A2, que correspon a usuaris bàsics.

de trànsit de
02 Control
vehicles en recintes i
via pública.

de les àrees
03 Control
blaves d’alguns
Ajuntaments.

responsable
04 Personal
de l’organització i
coordinació d’equips
de treball.
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“Responsables d’operacions amb formació tècnica
especialitzada i domini professional d’anglès”

05 Atenció al client.
de CALL
06 Gestió
CENTERS.
amb formació
07 Personal
en EQUIPS DE PRIMERA
INTERVENCIÓ, per a
l’extinció d’incendis.
Aquest personal forma
part dels PLANS
D’AUTOPROTECCIÓ.

amb formació
08 Personal
DEA.
PREMIUM, personal
09 Servei
amb nivell C2 d’anglès
i un extra d’experiència
en serveis de CONTROL
d’ACCESOS
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Som especialistes en grans
esdeveniments, amb grans
aglomeracions de gent.
Col•laborem amb els diferents
cossos i forces de seguretat
de l’estat.
La nostra experiència és el
nostre valor afegit.
Tenim gran disponibilitat de
personal 24 hores/ 365
dies de l’any.
Tenim gran capacitat de
reacció i resposta immediata
davant de situacions
inesperades.

www.grupbarnaporters.cat

DIVISIÓ CONTROLADORS D’ACESSOS
Departament de l’Interior
DECRET
348/2004, de 20 de Juliol, pel que es regulen els criteris de l’habilitació i les funcions
del personal de control d’accés de determinats establiments d’espectacles i activitats
recreatives.

Estem adaptats a la normativa de CONTROLADORS D’ACCESSOS, segons el decret
348/2004 de 20 juliol. També som centre de formació homologat per formar
controladors d’accessos.

Tenim molta experiència en la
gestió de serveis complexos.

14
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BARNA
SEGURETAT

Els nostres serveis i punts forts
Divisió Vigilants de Seguretat
Vigilància i gestió d’instal•lacions amb vigilants de seguretat armats o sense armes.
Edificis d’oficines, centres comercials, entitats bancàries, ports nàutics, museus, etc.
Donem cobertura a serveis de protecció de persones (escortes privats).
Esdeveniments esportius amb grans volums d’assistència de públic.
Tenim molta experiència treballant en coordinació amb les forces de seguretat
públiques.
Servei de custòdia de claus i televigilància. Resposta immediata amb vigilants de
seguretat.
Patrulles de vigilància discontínua per urbanitzacions, polígons industrials, edificis
d’oficines, grans instal•lacions, seguint estrictament la nova Llei de Seguretat Privada.
Servei d’acudes (resposta d’alarmes).
Es fa entrega de claus a les forces de seguretat públiques en cas d’alarma.
Ràpida capacitat de resposta en cas d’intrusions .
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Empresa inscrita en el registre nacional de seguretat privada nº 3032

Empresa inscrita en el registre nacional de seguretat privada nº 3032
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Els nostres serveis i punts forts
Divisió Canina K9

HOMOLOGACIÓ
GOSSOS DETECTORS PORT DE BARCELONA
Barna Gos K9 (binomi Vigilant + Gos), han obtingut l’homologació per a gossos
detectors en el Port de Barcelona.

Gossos de Vigilància i Seguretat.
Gossos ensinistrats en moviments de masses.
Gossos detectors de bengales, material pirotècnic i
explosius.
Gossos detectors d’estupefaents.
Gossos detectors de divises.

Barna Seguretat ha superat les proves amb 4 binomis de la convocatòria de
les proves d’avaluació de les capacitats dels equips canins presentats per a
la Detecció d’Explosius, en concret, en l’àmbit de l’inspecció de la provisió de
subministraments als creuers internacionals que operen en el port de Barcelona.
L’acta ha estat emesa i signada per l’Equip d’inspeccions tècniques avaluador de
la Unitat Cinològica Central de la Guàrdia Civil i l’Equip supervisor de l’Adreça de
Seguretat Corporativa de l’Autoritat Portuària de Barcelona. Aquesta validació, es
restringeix a l’àmbit citat, a la indissolubilitat del binomi declarat Apte i al període
establert dels mesos corresponents a la temporada 2017 de creuers en el port de
Barcelona.

HOMOLOGACIÓ
GOSSOS DETECTORS CÀRREGA AESA
Barna Gos K9 (binomi Vigilant + Gos), han obtingut l’homologació per a gossos
detectors de càrrega aerea per AESA.
Barna Seguretat actualment disposa de 3 binomis podent operar en els aeroports de
tot el territori Nacional.
A la pàgina web d’AESA es pot corroborar aquesta informació.

Empresa inscrita en el registre nacional de seguretat privada nº 3032
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Empresa inscrita en el registre nacional de seguretat privada nº 3032
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Els nostres serveis i punts forts
Divisió Sistemes de Seguretat
i Central Receptora d’Alarmes
Alarmes d’intrusió i extinció d’incendis.
Fem l’estudi inicial sense cost, tenint en compte les necessitats dels clients.
Circuit tancat de televisió (CCTV)
Vídeo vigilància d’instal·lacions (fem el control d’accés a tot tipus d’instal·lacions des
del nostre Centre de Control).
Central Receptora d’Alarmes.
En l’actualitat tenim més de 8.000 connexions a la CRA.
La capacitat de resposta és molt ràpida.
El nostre compromís és el màxim a l’hora de fer seguiments, i solucionar problemes
detectats als equips instal·lats dels nostres clients.
Custòdia de Claus.
Disposem d’una flota de vehicles amb Vigilants de Seguretat, a punt per coordinar
amb les forces i cossos de seguretat, per tal de fer les corresponents verificacions
en cas d’alarma. La policia sense claus no podria accedir al seu domicili o propietat.
Tots els nostres vehicles estan sota control del sistema de localització.

Empresa inscrita en el registre nacional de seguretat privada nº 3032
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Empresa inscrita en el registre nacional de seguretat privada nº 3032
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Els nostres serveis i punts forts
Divisió de Neteja i Manteniment

Especialistes en grans superfícies, col·legis, oficines, naus, grans esdeveniments
esportius, ports, galeries comercials, comunitats, garatges, residències privades.
A BNM estem preparats per oferir un servei adaptat a cada client, a cada sector
oferint-hi sempre les millors sol·lucions personalitzades.
Amb la implantació de nous sistemes i tecnologies de neteja, el nostre objectiu és
garantir l’exel·lència en la neteja al mínim cost, gràcies a una important inverssió en
I+D+I que ens permet aplicar:
· Les últimes tecnologies més innovadores en el sector.
· Tècniques de neteja amb alta pressió.
· Neteja i desinfecció per vapor a 160º amb aspiració.
· Sistemes de neteja amb aigua ionitzada i ozonitzada.
· Mopes de microfibres amb dipòsit d´aigua incorporat, que incrementen la
productivitat, es redueixen desplaçaments i s’optimitza el servei.
· Rentat mecànic mitjançant sistemes ec-H20.
· Augment del rendiment amb la utilització d´aigua tractada elèctricament, sense
necessitat de productes químics i beneficis mediambientals.
· Neteja i higienització mitjanzant ozó, eliminant les olors i purificant l´ambient.
· Neteja en profunditat de conductes de clima a oficines i edificis en general.
· Utilització de la nanotecnología com a protector molt eficaç per reduir els costos i el
manteniment.
· Eliminació de marques i grafits amb l’aplicació del producte Tixotròpic i protectors de
paraments.
· Sistematologia de neteja i desinfecció diferenciada, tant en la forma com en la
freqüència. Diferents protocols d’actuació i control.

22
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Els nostres serveis i punts forts
Unitat Dron

En la nostra aposta per les noves tecnologies, hem aconseguit la homologació per
l’Agència Estatal de Seguretat Aérea “AESA” per a l’ús de drons, anomenats RPAS.
Això ens habilita per a la prestació de serveis de seguretat, a l’interior d’instal·lacions
amb drons de vigilància, capaços de dur a terme les seves funcions en espais
interiors i exteriors.
Es tracta de la realització de rondes de seguretat i vigilància a instal·lacions
industrials, o recintes empresarials, perquè puguin ser vigilades amb les màximes
garanties per un dron, des d’una visió alçada, complementant així les tasques dels
Vigilants de Seguretat.
A més, els drons disposen de càmeres de gravació, i visió nocturna.
Els nostres drons disposen de les mesures de seguretat establertes per llei.
Els nostres pilots disposen també de totes les titulacions obligatòries.

24
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Els nostres serveis i punts forts
Sistema Antidron

Barna Seguretat dóna cobertura a serveis amb equips tecnològics de sistemes
d’inhibició anomenat “sistemes antidrons” per tal de neutralitzar el mal ús d’un dron en
grans infraestructures i en especial les que són critiques degut al seu alt risc.
Sistema antidron de mà portàtil:
Les prestacions de l’equip antidron portàtil, és un equip de mà, fàcil de portar
mitjançant una maleta amb rodes. El pes de l’equip és de 2Kg. Funciona amb bateria,
amb una autonomia d’unes 2 hores d’ús continuat. La seva distància d’abast és entre
800 metres i 1000 metres, tenint en compte sempre l’entorn de la instal·lació. El
seu angle de cobertura de 90°. El nombre de canals d’inhibició seleccionables en el
visualitzador: és de 4ch. El nombre de canals amb possibilitat d’activació al mateix
temps: 1/2/3/tots. El tipus de freqüències d’inhibició i el seu temps d’activació i
efectivitat és de 5 segons.
El tipus de servei que inclou l’operatiu és, desplaçament de l’equip a les instal·lacions,
servei d’un tècnic de sistemes amb l’equip portàtil, ajustament i preparació de l’equip,
visualització ocular i amb tots els mitjans per a la detecció de possibles drons,
activació de l’equip si s’escau. Sempre es farà sota les ordres i d’autoritzacions
pertinents.
Per tal de poder contractar el servei, és important per les seves necessitats que la
ubicació sigui en el punt més elevat de la instal·lació, disposar d’un lloc per poder
treballar amb un ordinador, tenir si és possible connexió a internet.

26
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Sistema portàtil incorporat a un remolc:
Les prestacions de l’equip antidron portàtil amb remolc, és un equip que va a remolc
d’un vehicle de Barna Porters Seguretat. El pes de l’equip és d’uns 750Kg, la seva
alimentació amb corrent AC 220v o autònom amb un generador de D3 6000KW de
gasolina. Els equips estan integrats al remolc i tenen detecció e inhibició. La seva
distància d’abast són uns 800m aproximadament, tenen un angle de cobertura
d’antena 90°. La gestió del sistema de detecció a través d’un programari personalitzat
des de la unitat mòbil. El temps d’activació és continuat durant tot l’operatiu. El
sistema d’inhibició és de tipus d’antena omnidireccional tipus cúpula. La seva
distància d’abast aproximada amb la cúpula és d’uns 4Km de diàmetre o 2Km de radi.
Sempre tenint en compte l’entorn de la instal·lació i són dades aproximades. L’altura
de la cúpula de 800m a 1000m. El nombre de canals seleccionables són 6 canals.
El nombre de canals amb possibilitat d’activació al mateix temps: 1/2/3/4/5/tots.
Els tipus de freqüències d’inhibició són molt amplies. Per ordre expressa es podria
programar qualsevol tipus de freqüència a inhibir. Gestió del sistema d’inhibició a
través del programari personalitzat e integrat a dins de la unitat mòbil.
El tipus de servei que inclou l’operatiu és el desplaçament del remolc a les
instal·lacions on es realitzarà el servei. El servei va dotat de dos tècnics de sistemes.
El servei inclou el muntatge, desplegament de l’equip, ajustaments i verificacions
de tots els elements. La posada en marxa dels equips i del programari de detecció
i inhibició. El seguiment continuat durant tot l’operatiu del sistema de detecció de
possibles drons, comunicant i informant en tot moment al nostre client, centre de
control operatiu, ets. Activació de l’equip si s’escau, sempre es farà sota les ordres
i l’autorització del client o de l’autoritat competent. En finalitzar el servei es farà
la desconnexió, desmuntatge i retirada de l’equip. Es farà en finalitzar un informe
i comunicació de les incidències i de la informació destacada. Per tal de poder
contractar el servei és important una bona ubicació en el punt més efectiu segons
determini l’enginyeria. Entre uns 20m2 aproximadament. S’ha de tenir accés a una
toma de corrent AC 220V, en cas de no poder-ne disposar s’utilitzarà un generador
autònom i s’aplicarà el suplement del combustible utilitzat. Comunicacions internes
entre la unitat i el client o comandaments policials.

28
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Gestió de qualitat:
Control de qualitat Mistery
Sistema de comunicació “VIGILANT”
SERVIAP 4.0
Els responsables de qualitat estudien dades relacionades amb el funcionament dels
serveis. El Director de Qualitat fa un seguiment a l’hora de verificar les mesures que es
van aplicant. Totes les actuacions queden incorporades al nostre sistema de gestió de
qualitat (SERVIAP 4.0).
En molts dels nostres serveis es contracten auditories i informes de qualitat per una
empresa externa, la qual treballa amb els informes del “client misteriós”, una eina molt
important per a la qualitat del nostre servei i dels nostres clients.
Abans d’iniciar un servei es fa una tasca prèvia de planificació. Durant el servei es
realitza una tasca de verificació per tal d’assegurar que les mesures planificades
s’apliquen i donen el resultat desitjat.
Sistema comunicació “VIGILANT”.
Control Rondes sistema NFC.
Walkie Talkie
Localització GPRS.
SERVIAP 4.0
A més disposem d’una altra aplicació per a la gestió diària:
Control d’accessos.
Incidències
Control de Visites
Gestió d’entrega de claus.
Informe diari de servei.
Gestió Paqueteria.
Control d’objectes perduts

30
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BPS Formació
Centre homologat de formació

Reconeixements

El GRUP BARNA PORTERS disposa d’un centre de formació homologat propi amb el
número d’homologació 24, centre que ha sigut homologat per la Conselleria d’Interior
de la Generalitat de Catalunya, departament d’administració de seguretat.

El GRUP BARNA PORTERS ha estat reconegut amb la medalla al mèrit policial
amb distintiu blau per part del DEPARTAMENT D’INTERIOR de la GENERALITAT DE
CATALUNYA. És l’única empresa de seguretat privada que rep aquesta medalla.

El centre de formació imparteix formació i reciclatge als vigilants de seguretat i
controladors d’accessos del Grup Barna Porters.

El GRUP BARNA PORTERS és proveïdor oficial de la seguretat i serveis de control
d’accessos de la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL.

El centre té conveni amb instal·lacions fitness i instal·lacions homologades de tir.
El centre està especialitzat en la formació d’esdeveniments esportius i espectacles,
en la formació de guies canins, disposa d’instal·lacions canines per fer les
pràctiques.

32
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Directius del GRUP BARNA PORTERS han estat reconeguts amb MENCIONS
HONORÍFIQUES ESPECIALS en vàries ocasions en l’àmbit de la Seguretat Privada.
Aquestes mencions han estat entregades pels Consellers d’Interior de la
GENERALITAT DE CATALUNYA.
El Grup Barna Porters té una estreta col·laboració amb totes les forces i cossos de
seguretat de tot el territori nacional.
El Cos Nacional de la Policia i la Guàrdia Civil també ha tingut reconeixements cap al
Grup Barna Porters per la gran col·laboració que sempre estem mantenint.

34
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Certificació de qualitat ISO
El GRUP BARNA PORTERS disposa dels certificats ISO en:
SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT: ISO 9001:2008
SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL: ISO 14001:2004
SISTEMA DE GESTIÓ OHSAS SEGURETAT I SALUT AL TREBALL: ISO 18001:2017

35
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Responsabilitat
Social Corporativa
El GRUP BARNA PORTERS és un grup empresarial amb més de 20 anys d’experiència
que sempre ha tingut en la responsabilitat social corporativa el seu eix fonamental
d’actuació. Som conscients que la nostra activitat no només ha de generar
resultats econòmics, ha de generar també impactes positius en la societat, en el
medi ambient, en el personal, etc. Tenint en compte això, la nostra organització ha
desenvolupat les següents línies operatives d’actuació:
El seu compromís per la igualtat real d’oportunitats entre homes i dones, i en
especial, des del l’any 2010 en què fou aprovat el Pla d’Igualtat i el Pla de Conciliació
per a totes les empreses que formen el Grup.
El rebuig i la tolerància zero davant de qualsevol situació d’assetjament sexual o
per raó de sexe. La missió d’aquest compromís, viu i dinàmic, és establir les bases
d’actuació per donar compliment a la legislació espanyola vigent en aquest àmbit
(Llei Orgànica 3/2007), i també per avançar en la consecució i acceptació, com a part
de la cultura corporativa de l’organització, del principi d’igualtat i no discriminació.

www.grupbarnaporters.cat

El Grup Barna Porters ha confeccionat i aprovat un codi ètic i de conducta
empresarial que té com a finalitat proporcionar a l’organització en general i als
treballadors i treballadores en particular, d’un instrument que precisa la seva actuació
i estableix la deguda diligencia a seguir en la seva professió i la relació entre ells i
l’empresa, així com les seves actuacions amb la nostra clientela, l’accionariat, les
administracions públiques i la societat en general.
La certificació ISO 9001, des de l’any 2006, demostra que el nostre objectiu
empresarial es basa en la qualitat del servei, l’eficàcia i l’eficiència dels nostres
processos i la voluntat constant de millora contínua i l’augment de la satisfacció dels
nostres clients.
El compromís de la nostra organització amb el medi ambient, queda palès mitjançant
la certificació de totes les nostres activitats amb la Norma ISO 14001 des de l’any
2010. Aquesta gestió ens ha permès garantir un estricte compliment de la normativa
ambiental, avaluar i minimitzar els nostres impactes ambientals i demostrar un sòlid
desenvolupament ambiental.
Gestió de la prevenció. El nostre personal i la seva seguretat és un dels eixos
estratègics de vital importància en la nostra organització. En aquest sentit, la nostra
organització va més enllà del compliment de tots els requisits legals cercant una
millora contínua en tota la gestió de la prevenció. És per això, que des de l’any 2014
disposem de la certificació OHSAS 18.001 que demostra el nostre compromís amb la
prevenció de riscos laborals.

La creació del nostre propi centre de formació per tal de poder formar a
treballadors i treballadores de les empreses del Grup, fent palesa la nostra aposta
pel desenvolupament de les persones que formen la nostra organització, creant
programes de formació ad hoc pel nostre personal i contribuint directament, d’aquesta
manera, a la formació i creixement del capital humà del nostre grup empresarial.
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Responsabilitat Social Empresarial
El GRUP BARNA PORTERS és una de les empreses signants del
programa del Pacte Mundial.
El pacte Mundial és una iniciativa voluntària on les empreses es
comprometen a alinear les seves estratègies i operacions amb 10
principis universalment acceptats en 4 àrees temàtiques: drets
humans, estàndards laborals, medi ambient i anti-corrupció. Pel
nombre de participants, el Pacte Mundial és la iniciativa de ciutadania
corporativa més gran del món.
ACTUACIÓ SOCIAL:
El nostre grup, conscient de l’impacte en la societat, desenvolupa
iniciatives de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre per
fomentar la cooperació i la millora de l’entorn social.

www.grupbarnaporters.cat

ADIA ORG:
ADIA és una organització no governamental fundada en 1998, sense
ànim de lucre, sense afiliació política ni religiosa. Ens mantenim dins
d’una línia d’actuació de respecte a la persona i basem les nostres
creences i exigències dins del marc de respecte dels drets humans.
ADIA es compromet amb els Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni, signat per l’ONU.

FUNDACIÓ ESCLESORI MÚLTIPLE (FEM). SOM SOCI EMPRESA:
La Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) és una entitat sense ànim de
lucre que va néixer l’any 1989 a Barcelona i que treballa amb l’objectiu
de millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta
malaltia i destinar recursos a la recerca.

ASSOCIACIÓ IMPROREC:
ONG BAHATI:
Bahati ONG és una organització no governamental amb seu a
Barcelona constituïda en 2012. Bahati és la continuació dels treballs
de cooperació i desenvolupament del Dr. Albert Bossy, iniciats el
2005. Ens centrem en països on existeixen greus riscos de salut
associats a la falta d’eines pel diagnòstic de les malalties més
perilloses durant el període gestacional. Bahati depèn de fons privats.
La nostra visió és un món on l’exercici de la maternitat comporti
els mínims riscos. La nostra missió és contribuir a facilitar l’accés
als mitjans de diagnòstic eficaços, equipant hospitals i formant
professionals del sector sanitari. Contribuïm a la reducció de la taxa
de mortalitat maternoinfantil.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE GOSSOS ENSINISTRATS D´AJUDA A LES
PERSONES I A LA SOCIETAT.
El principal objectiu de l´associació és la utilització del recurs del
gos per ajudar a les persones en situació de risc social i persones
que pateixen la violència masclista, amb la finalitat de garantir
plenament el dret inalienable de desenvolupar la pròpia vida, la
restitució de l´autoestima i garantir la seva seguretat. Per aconseguir
les seves finalitats, l’associació, amb l´ajut dels gossos ensinistrats,
que dispensen una sensibilitat especial i que procuren la seguretat
també de les víctimes i persones del seu entorn, a més de despertar
un instint de protecció mútua, provocant la recuperació de la pròpia
autosuficiència de les persones.
El Grup Barna Porters es col·laborador del projecta Improrec.
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Clients
El perfil dels nostres clients és molt ampli:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Instal·lacions esportives, estadis de futbol de primera i segona divisió
Grans esdeveniments esportius
Concerts
Recintes firals
Polígons industrials i industria en general
Administradors de finques
Comunitats de propietaris
Edificis d’oficines
Instal·lacions portuàries
Administració pública, local i estatal

Ens adaptem a les necessitats puntuals de cada cas.
Cada tipus d’activitat té les seves particularitats.
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