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La Fundació Santa Teresa del Vendrell és una entitat d’econo-
mia social, sense ànim de lucre, que treballa per aconseguir 
la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn men-
tal de la comarca del Baix Penedès i de les seves famílies, així 
com també de les persones grans i de les persones amb difi-
cultats d’inserció, oferint suports i oportunitats, promovent la 
seva autonomia i el procés de presa de decisions, dins d’una 
cultura de la qualitat i de la gestió sostenible.

Aquesta memòria mostra, d’una manera resumida, la nostra 
actuació al llarg dels exercicis 2014 i 2015, mitjançant dades 
corresponents als àmbits econòmic, ambiental i social, per 
tal de poder avaluar el grau de compliment de la nostra finali-
tat fundacional, millorant la inserció laboral i social, i també la 
qualitat de vida i la felicitat de moltes persones.

L’aportació de molts voluntaris, institucions públiques, em-
preses privades, famílies, treballadors i persones ateses per 
la Fundació han fet possible la realitat que us presentem i per 
aquest motiu us volem donar el nostre agraïment més sincer.

El treball conjunt amb la Fundació Ginac i amb la Fundació 
Onada ens ha permès crear moltes sinèrgies i avançar en la 
qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels nostres 
projectes, construint un futur compartit. 

Aquests anys 2014 i 2015 hem patit les conseqüències de la 
crisi, amb retallades de subvencions i dificultats per mantenir 
el volum de vendes del CET, però davant d’aquesta situació 
hem reaccionat amb il·lusió, professionalitat, proactivitat i in-
novació. Continuem reinventant-nos, plantejant nous projec-
tes i fent coses noves de manera diferent, amb el suport de 
les altres entitats de Fundalis.

Volem destacar tres projectes que han marcat aquests dos anys:
  El conveni amb l’Ajuntament del Vendrell per la cessió a 

llarg termini de la finca de Santa Maria del Mar i les obres 
de millora que hem portat a terme.
  La posada en funcionament de les noves llars-residèn-

cies del c. Roquetes del Vendrell i la reforma de la llar-re-
sidència de l’Av. Santa Oliva.
  La cessió per part de l’Ajuntament de Calafell de la finca 

de la Masia de la Sínia i l’inici de la construcció d’un Centre 
Ocupacional i d’un Centre de dia per a persones grans.

La Fundació Santa Teresa vol continuar sent una organització 
innovadora i de futur, que aporta solucions a les persones 
amb més dificultats de la comarca del Baix Penedès i, en 
aquest sentit, continua treballant per crear nous serveis i 
aproximar-los allà on viuen les persones.

De ben segur que amb el compromís i l’esforç de totes les 
persones i institucions vinculades a la Fundació, mantin-
drem viu l’esperit de millora permanent i la sensibilitat per 
treballar amb les persones que més ens necessiten.

 Presidenta  Sra. Montserrat Jornet i Jané 

 Vicepresident  Sr. Ramón Pagès i Castells 

 Secretària  Sra. Mari Paz Costas Lombardia 

 Tresorer  Sr. Jaume Salvó i Güell 

 Vocal 1  Sr. Pedro Antoranz Calleja 

 Vocal 2  Sra. M. Àngela Bo i Tanat

 Vocal 3  Sra. Montserrat Miró i Soler 

 Vocal 4  Sra. Dolors Jané i Berga 

 Vocal 5  Sr. Avelino Menéndez Suárez 

 Vocal 6  Sr. Joan Descals i Esquius 

 Vocal 7  Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat 
Intel�lectual del Baix Penedès, representada pel Sr. Abel  
Menéndez Del Val 

 Vocal 8  Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat 
Intel�lectual del Baix Penedès, representada pel Sr. Blas Ramírez Jiménez 

 Vocal 9  Consell Comarcal del Baix Penedès, representat per la Sra. 
Eva Maria Serramià Rofes.

 Vocal 10  Sr. Manuel Palou i Serra

Carta del Patronat

Patronat de la Fundació  
Santa Teresa
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Des de l’any 2010 les entitats de Fundalis treballem conjun-
tament, al Camp de Tarragona, per tal de millorar la gestió i 
avançar cap a la nostra missió per aconseguir la felicitat de 
les persones de cada entitat i de les seves famílies.

Entre tots, Patronats, famílies, treballadors, voluntaris, em-
preses, administracions i totes les persones que participen 
en els diferents centres i serveis de cadascuna de les enti-
tats de Fundalis, hem creat una nova manera de treballar, on 
les sinèrgies i les relacions guanyar-guanyar multipliquen les 
possibilitats i oportunitats per a tothom.

Durant aquests anys hem pogut constatar com innovació, 
sostenibilitat econòmica i rendibilitat social estan estreta-
ment lligades i són inseparables. Compartir recursos i posar 
en comú el coneixement i el talent s’ha convertit en una 
magnífica eina per innovar i millorar els serveis a les perso-
nes de les nostres comarques. Hem avançat des de la inde-
pendència de cada organització a una realitat interdepen-
dent, molt més motivadora i eficient.

Han estat sis anys molt intensos, marcats inevitablement per la 
greu crisi econòmica general, però també ha estat un temps 
ple d’oportunitats, que ens ha permès millorar algunes de les 
nostres instal·lacions i iniciar noves activitats productives.

La nostra vocació de servei públic, ens ha portat a un com-
promís amb les persones amb més dificultats, activant i de-
senvolupant nous projectes com menjadors socials, volun-
tariat, formació i nous suports a la inserció laboral.

Els projectes territorials integrats que es porten a terme a 
Alcover, Calafell, Camp Clar (Tarragona), Arboç-Bellvei, Sa-
lou, Parc del Francolí de Tarragona, l’Escola de Turisme del 

Baix Penedès i el Centre de Dia Anna Serra del Vendrell, són 
exemples de noves formes de treballar, en estreta col·laboració 
amb les administracions locals i amb tot tipus d’agents del nos-
tre territori, que ens permeten desenvolupar projectes on les 
persones, sense etiquetes, són les veritables protagonistes.  

Amb el vostre suport, i recolzats pels nostres valors, continuem 
treballant amb optimisme i il·lusió, creant projectes que generen 
nova ocupació, i contribueixen a estructurar el territori i millorar la 
qualitat de vida i la felicitat de moltes persones i les seves famílies.
 
Gràcies per formar part d’aquest gran projecte! Junts conti-
nuarem creant infinites oportunitats a favor de les persones 
amb més dificultats!

Equip Directiu

Fundalis
Les entitats de Fundalis estan al servei  
de les persones i del territori!

Espai de Trobada, seu de la Fundació Onada a Tarragona Seu de la Fundació Ginac

Composició de l’Equip directiu
• Director General: José Carlos Eiriz Varela
• Adjunta a Direcció General: Marta Tutusaus Mañé
• Gerent: Manel Garrido Tomás
• Gerent: Gerard Fernández García 
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La FUNDACIÓ SANTA TERESA és una entitat d’iniciativa soci-
al sense ànim de lucre, amb seu social a l’Avinguda de Santa 
Oliva, núm. 20-22, 43700, del Vendrell, de la comarca del 
Baix Penedès (Tarragona).

Hi podeu contactar al telèfon 977 667 111, al fax 977 665 433 
o bé a info@ventall.org.

Us convidem a visitar la seva pàgina web:  
www.fundaciosantateresa.org
on trobareu informació complementària dels seus serveis. 

La missió de la Fundació és aconseguir la felicitat de les 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental de les perso-
nes en risc d’exclusió social, de la gent gran i de les seves 
famílies, millorant la seva autonomia personal i qualitat de 
vida, amb la participació activa de cada persona, oferint-los 
els suports que cadascú necessita per tal que disposin de 
les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans i la seva 
plena integració social i laboral.

La Fundació1.

1.1.Missió
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1. CENTRES OCUPACIONALS - CO
· Serveis de Teràpia Ocupacional 1 - STO
· Serveis de Teràpia Ocupacional 2 - STO
· Serveis Ocupacionals d’Inserció - SOI

2. CENTRES DE DIA
Centre de Dia Anna Serra (Ajuntament de Vendrell)

3. CENTRES FORMATIUS
· Centre de Formació Ocupacional - CFO
· Escola de Turisme del Baix Penedès
· Servei Prelaboral

4. SERVEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL - SIL
· Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social 
 - Unitat de Suport a l’Activitat Professional SCAPS - USAPS
· Serveis d’Integració Laboral Extern - SSIL

5. SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR - SSLL
· Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar - SSAPLL
· Llars-residències 
· Servei de Respir Familiar

6. PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS

7. CENTRES DE LLEURE I ESPORT
Centre de Lleure i Esport

8. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL – CET

SERVEIS A LES PERSONES

SERVEIS LABORALS

1.2.Centres i serveis

1. SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS
2. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS
3. SERVEIS AMBIENTALS
4. PINTURA, SENYALITZACIÓ I MANTENIMENT
5. SERVEIS INDUSTRIALS
6. ENCLAVAMENTS LABORALS
7. SUPORT A ESDEVENIMENTS
8. GESTIÓ D’APARCAMENTS
9. SERVEIS TURÍSTICS I DE RESTAURACIÓ
10. TASQUES DIVERSES
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La Fundació Santa Teresa atén 747 persones mitjançant els seus centres i serveis:

Serveis a les persones2.
1. CENTRES OCUPACIONALS – CO
Serveis d’atenció diürna adreçats a persones adultes 
amb discapacitat i/o trastorn mental que, de manera 
temporal o permanent, no poden accedir a la vida labo-
ral activa. El CO desenvolupa els seus objectius a partir 
de dos serveis:

Serveis de Teràpia Ocupacional– STO
Tenen per objectiu desenvolupar, mantenir i potenciar 
les capacitats individuals de les persones amb disca-
pacitat, per millorar la seva autonomia personal i social 
i fomentar la seva integració en la comunitat.
Disposem de dos centres:

• Al Vendrell, ubicat a l’Avinguda Santa Oliva, 20-22, 
amb capacitat per a 96 places.
• A Calafell, ubicat al carrer Jesús, 29, amb capacitat  
per a 24 places. 

Servei Ocupacional d’Inserció – SOI
Té per objectiu mantenir i potenciar les capacitats i les 
competències de les persones per tal d’afavorir la seva 
integració sociolaboral. Està ubicat a l’Avinguda de Santa 
Oliva, 20-22 del Vendrell i té capacitat per a 20 places. 

dació, que ofereix a la gent gran i a les seves famílies, 
els suports necessaris per a millorar el seu benestar i 
afavorir la recuperació de l’autonomia personal i social, 
tot facilitant la permanència al seu domicili familiar. 

 

3. CENTRES FORMATIUS

Ofereixen orientació i capacitació dirigides a persones 
amb dificultats per integrar-se en el mercat laboral, així 
com als professionals dels sectors on treballen.  

Centre de Formació Ocupacional – CFO
Ofereix formació laboral a les persones amb discapaci-
tat i /o trastorn mental i a altres persones en risc d’ex-
clusió, a través de cursos i especialitats adequades a 
les capacitats i habilitats dels alumnes. Està ubicat a la 
seu de la Fundació.  

Servei Prelaboral
Té per objectiu promoure la integració laboral de les 
persones amb trastorn mental sever, mitjançant l’apre-
nentatge d’habilitats socials i laborals. Està ubicat a la 
seu de la Fundació.  

Escola de Turisme del Baix Penedès
Ofereix formació especialitzada en el sector del turis-
me a persones amb dificultats d’inserció laboral de la 
comarca del Baix Penedès i també als professionals 
del sector de la restauració. Està ubicada a l’Avinguda 
Palfuriana, 104, del Vendrell, dins del recinte de Santa 
Maria del Mar. 

4. SERVEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL – SIL
Tenen com a finalitat afavorir la integració laboral de les 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social / 
Unitat de Suport a l’Activitat Professional SCAPS-USAPS
Garanteix una atenció de qualitat i un desenvolupa-
ment personal i social de cadascun dels treballadors 
del Centre Especial de Treball.

Serveis d’Integració Laboral Extern – SSIL
Ofereixen serveis tant als demandants d’ocupació com 
a les empreses, i tenen com a objectiu aportar l’as-
sessorament i el seguiment individual necessaris per 
aconseguir una inserció satisfactòria en el mercat labo-
ral ordinari. Aquest servei s’ofereix a la seu de la Funda-
ció, així com als serveis municipals d’ocupació del Ven-
drell (l’Eina), Calafell (Vilarenc Zènit) i l’Arboç (SOM).  

2. CENTRES DE DIA
Són serveis d’acollida diürna, dirigits a gent gran amb 
necessitats de suport a la seva vida diària. 

Centre de Dia Anna Serra (Ajuntament del Vendrell)
Es tracta d’un servei municipal, gestionat per la Fun-
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5. SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR – SSLL
Serveis adreçats a persones amb discapacitat intel·lectu-
al i/o trastorn mental, que fomenten l’autonomia perso-
nal i el desenvolupament de la persona en les activitats 
de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat.

Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar – SSAPLL
Facilita l’accés de les persones a una vida més inde-
pendent en el seu domicili habitual, oferint-los el su-
port que s’ajusti a les seves necessitats i expectatives 
en cada moment.

Llars – residències Ventall i Mar i Cel
Ofereixen una llar amb els suports necessaris per a que 
les persones puguin desenvolupar-se amb autonomia i 
qualitat de vida. Són petits nuclis de convivència, ubi-
cats a l’entorn urbà per potenciar la integració en la 
comunitat. 

Les llars-residències Ventall I i Ventall II estan ubicades 
a l’Avinguda de Santa Oliva, 20-22 del Vendrell i tenen 
capacitat per a 17 i 5 persones, respectivament. Pel 
què fa a la llar-residència Mar i Cel, consta de 3 pisos 
amb capacitat per a 8, 8 i 5 persones, respectivament, 
i està ubicada al carrer Roquetes, 48-50 del Vendrell.  

Servei de Respir Familiar
Facilita a les persones amb discapacitat i a les seves 
famílies, estades temporals en serveis residencials.  

7. CENTRES DE TEMPS LLIURE I OCI
Tenen per objectiu fomentar l’autonomia personal i pro-
moure la participació en la comunitat mitjançant l’oci de 
les persones amb discapacitat i/o trastorn mental. 

Centre de Temps Lliure
Durant tot l’any ofereix una sèrie d’activitats lúdiques, 
culturals i esportives. També activitats creatives, de 
participació, de comunicació i d’integració als esdeve-
niments col·lectius, excursions i estades de vacances. 

• Ofereixen respostes específiques a les necessitats de 
cada empresa, administració o entitat, adaptant les 
estructures i els recursos i incrementant la flexibilitat 
dels serveis.

• Aconsegueixen la màxima integració social de les 
persones compartint activitats, espais i projectes de 
diferents col·lectius i persones amb diferents capaci-
tats en el seu propi municipi.

• Promouen la participació en la comunitat i de la co-
munitat apostant pel voluntariat. 

• Augmenten el compromís, la satisfacció i la felicitat 
de tots els participants. 

8. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL– CET
Proporciona una ocupació adaptada a les necessitats 
de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, 
amb dificultats per incorporar-se al mercat laboral. 

La Fundació porta a terme diferents activitats producti-
ves que possibiliten al treballador triar en quina vol par-
ticipar, facilitant la seva formació continuada i promo-
vent la seva inclusió mitjançant treballs en la comunitat.

6. PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS
Els projectes territorials integrats són una clara mostra 
d’estratègies compartides amb agents del territori que 
ens permeten desenvolupar projectes on innovació, inte-
gració, sostenibilitat econòmica i millora de la qualitat de 
vida de les persones estan estretament lligades.

Evolució del Grau de Participació, 2013–2015
2013 2014 2015

 Servei d’integració laboral extern   Centres Formatius   Centre Especial de Treball   Centres Ocupacionals  
 Centres de Dia    Servei de Suport a l’Habitatge

 TOTAL: 677  TOTAL: 740  TOTAL: 747
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47



9

 STO  
 SOI

 Centre Formatiu Ocupacional  
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Serveis laborals del Centre 
Especial de Treball

3.

El CET té un total de 169 treballadors, el 94% dels quals són 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental. Les nostres 
principals activitats són les següents:  

1. SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS

Es creen i es mantenen els espais verds des del màxim res-
pecte cap al medi ambient, mitjançant la utilització de ma-
terials i productes ecològics i solidaris amb el medi natural.

 Gestió d’espais verds

 Treballs forestals i mediambientals

2. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS

Es dóna resposta a les necessitats dels clients amb flexibili-
tat i rapidesa, des de la neteja planificada fins a la resolució 
de situacions imprevistes.

Neteja d’edificis i equipaments

Neteja viària

Neteja de vehicles

3. SERVEIS AMBIENTALS

El compromís amb el territori i el respecte pel medi ambient 
com un dels principals valors han portat a incloure la Gestió 
de Residus dins del marc d’activitats del CET.

Recollida i tractament de residus vegetals

Elaboració i execució de projectes amb impactes ambi-
entals positius

4. PINTURA, SENYALITZACIÓ I MANTENIMENT

Es compta amb un equip de professionals dedicats a la pin-
tura i a la senyalització que permet ordenar, mantenir i ga-
rantir la seguretat dels vianants.

 Senyalització viària

 Pintura

5. SERVEIS INDUSTRIALS

Es realitzen tot tipus de tasques relacionades amb la logís-
tica i acabats de productes, com una extensió del procés 
productiu i de l’equip humà de les empreses.

Muntatges de components

Lots de Nadal

Etiquetat, envasat i encaixat de productes diversos

6. ENCLAVAMENTS LABORALS

Es desenvolupen activitats productives que tenen relació 
directa amb l’activitat principal dels clients, fent-ho a les 
seves pròpies instal·lacions.

7. SUPORT A ESDEVENIMENTS

Es facilita als clients, l’organització dels seus esdeveniments 
i l’adequació dels seus espais.

8. GESTIÓ D’APARCAMENTS

Es duu a terme la gestió integral d’espais d’aparcament, 
d’acord amb les condicions específiques de cada espai i client.

9. SERVEIS TURÍSTICS I DE RESTAURACIÓ

Gestió de bars i restaurants en col·laboració amb empreses, 
administracions i entitats socials. També disposem de l’es-
pai lúdic Diver -La Canya, ubicat a Coma-ruga, que conté un 
parc d’aventura amb diversos circuits als arbres així com el 
bar La Canya, que a l’estiu també ofereix sopars a la fresca. 

Bar la Canya

Parc d’aventura Diver

10. TASQUES DIVERSES

La Fundació disposa d’altres serveis amb els quals es realit-
zen treballs diversos, com per exemple: control d’accessos, 
recepció i consergeria, suport a tasques administratives, ca-
sals d’estiu per a infants i joves... 



11

Al 2015 el CET Santa Teresa del Vendrell  va prestar els seus 
serveis a 120 empreses i administracions públiques

Al 2015, el CET Santa Teresa del Vendrell  va efectuar  
treballs per un import superior als 4 milions d’euros

Distribucio d'empreses 
per servei

Volum economic per 
tipus de serveis

empreses 4 milions d'euros
120 4M€
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Projectes territorials4.

4.1. BAIX PENEDÈS

SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR
LLARS-RESIDÈNCIES
LLAR-RESIDÈNCIA MAR I CEL 
El mes d’octubre de 2015 es va posar en funcionament la 
llar-residència Mar i Cel, gràcies a la concertació de les seves 
places amb el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’un edifici de nova construcció, ubicat al carrer Ro-
quetes del Vendrell, que disposa de 3 unitats de convivència 
independents, amb capacitat per a 8 persones cadascuna de 
les dues primeres plantes i per a 5 persones l’àtic.

Ha estat dissenyada per la pròpia entitat, donant resposta a les 
normatives actuals i buscant la confortabilitat de les persones 
que hi conviuen. Per això s’ha dividit en 3 pisos independents, 
que faciliten la convivència en un entorn reduït i permeten que 
les persones s’agrupin en funció dels gustos i interessos indi-
viduals.

La planta baixa i el soterrani disposen de serveis comuns com: 
magatzems, bugaderia, pàrquing, sales polivalents i d’atenció 
a les famílies i un jardí que està orientat cap al torrent.

Totes les persones que hi viuen, que a finals d’any n’eren 20, 
estan molt contentes amb aquest nou espai, que ja és la seva 
llar, i també amb els nous monitors que s’han incorporat a 
aquest nou projecte.

LLAR-RESIDÈNCIA VENTALL

Durant el 2015 es van realitzar importants obres de millo-
ra a la llar-residència. Les obres van incloure la reforma i 
adaptació dels banys i dutxes. Aprofitant els treballs, tam-
bé es va renovar la instal·lació d’aigua calenta sanitària 
(ACS) i es va refer el fals sostre del menjador amb materials 
que milloren l’eficiència energètica de l’immoble. Durant 
el temps que van durar aquestes tasques, les persones 
que hi viuen es van traslladar a la llar Mar i Cel, aprofitant 
que encara no s’havia posat en funcionament.  

SERVEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA 
EN LA PRÒPIA LLAR – SSAPLL 
Un total de 28 persones han rebut aquest suport que pro-
mou l’autonomia en les activitats de la vida diària, tant a 
la seva llar com en la comunitat. El servei s’ofereix en dos 
habitatges amb quatre places cadascun i en els domicilis 
particulars de les persones.

Al llarg del 2014 i 2015 es van iniciar i consolidar tota una 
sèrie d’activitats tant individuals com grupals, destinades 
a la promoció de l’autonomia dins i fora de la llar, amb el 
suport d’un equip de monitors que ofereixen una atenció 
personalitzada, en funció de les necessitats i intencions 
de cada persona.   

SERVEI RESPIR 
El Servei de respir ofereix a les persones amb discapacitat 
i a les seves famílies un suport amb caràcter puntual i/o 
temporal, mitjançant un servei residencial.

Durant aquests dos anys s’han dut a terme 84 estades de 
respir familiar.

Aquest servei ha tingut el suport de la federació DINCAT, 
amb l’aportació d’una petita ajuda del programa de su-
port familiar del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad a càrrec del 0,7% de l’IRPF, que ha permès sub-
vencionar, parcialment, estades de respir familiar.   
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COL·LABORACIÓ AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX PENEDÈS 
El Consell Comarcal del Baix Penedès ha donat suport fins 
al juliol de 2015 al transport adaptat de les persones amb 
discapacitat que viuen en les llars-residències. Ha col·labo-
rat en les sortides que es van realitzar els caps de setmana, 
en els desplaçaments per visites i proves mèdiques i en les 
sortides a les activitats d’integració a la comunitat que es 
realitzaven als diferents municipis de la comarca. 

MILLORA EN EL MAGATZEM 
DE SERVEIS DEL CENTRE 
ESPECIAL DE TREBALL
S’ha dut a terme una important millora a les instal·lacions 
del magatzem de logística del Centre Especial de Treball, 
adequant un taller que permet fer el manteniment de tota 
la maquinària i d’una part dels vehicles del Departament 
de Serveis.

SERVEIS INDUSTRIALS DEL 
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
L’activitat de Serveis Industrials de la Fundació Santa Te-
resa es basa en la transformació i acabats dels produc-
tes de clients. Alguns d’ells són marques ben conegu-
des pels consumidors. Val a dir que, des de fa 20 anys, 
la coordinació dels Serveis Industrials està estretament 
vinculada a la Fundació Ginac en els seus aspectes 
tècnics i comercials. Finalment, a través de la Funda-
ció Onada, també es manipulen els lots de Nadal, en 
aquest cas, d’empreses de la comarca del Tarragonès. 

Per a la realització d’aquesta activitat, els Serveis In-
dustrials han mantingut, durant l’any 2015, una 
plantilla de 44 persones, un 95% de les quals te-
nen especials dificultats d’accés al mercat laboral.

Prestació de serveis a casa del client a la  
Bisbal del Penedès
Durant l’estiu del 2015 es va iniciar una nova activitat a les ins-
tal·lacions de DHL de la Bisbal del Penedès, on s’han realitzat 
les manipulacions per a alguns dels seus clients i han permès 
crear ocupació temporal per altres 10 persones. Malaura-
dament, aquesta empresa va ser venuda a una multinacio-
nal francesa, traspassant tota l’activitat amb la seva venda. 

La Fundació també col·labora amb els nous emprene-
dors, com l’empresa Citysens, que ha desenvolupat 
un jardí vertical amb un sistema de reg automàtic. Des 
de la Fundació s’ha col·laborat en el muntatge i la lo-
gística dels primers jardins que han sortir al mercat.
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Al llarg dels cursos desenvolupats entre finals de 2013 i ju-
liol de 2015, l’Escola de Turisme del Baix Penedès ha format 
prop de 300 alumnes, que han participat en diferents cur-
sos de formació de cuina i sala. Aquests cursos han rebut 
la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, dels Ajun-
taments de Calafell i El Vendrell i del Consell Comarcal del 
Baix Penedès. 

Pel què fa a la inserció laboral, un total de 47 empreses han 
ofert pràctiques al llarg dels cursos. D’aquestes, la majoria 
han realitzat posteriors contractacions. En relació a la inser-
ció dels alumnes amb majors dificultats, s’han continuat de-
senvolupant els projectes de Restauració Tasta i el Projecte 
Turístic Diver.

ESCOLA DE TURISME DEL BAIX PENEDÈS

PROJECTE DE RESTAURACIÓ TASTA 
Durant el darrer exercici, el servei de restauració per a col·lectivitats s’ha adaptat als nous requisits de sanitat revisant els registres 
sanitaris, creant un nou protocol de cuina central i implantant els Plans d’Autocontrol (APPCC’s). 

Una cuina central solidària i de proximitat

Durant aquest temps, la cuina central Tasta ha ampliat els seus serveis a les cinc escoles bressol del Vendrell, així com a les 
de Bellvei i l’Arboç.

També elabora el dinar per a la pròpia Fundació Santa Teresa, la Fundació Onada de Torredembarra, el Centre d’Educació 
Especial Garbí, els menjadors socials del Vendrell i de Calafell i la Creu Roja.  

Les principals accions formatives que s’han portat 
a terme són:

•  Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 
d’Auxiliar d’Hoteleria.

•  Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 
d’Auxiliar d’Hostaleria, Cuina i Serveis de Restauració.

•  Certificat de professionalitat 108: Operacions Bàsiques 
de Cuina.

•  Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries: Auxiliar de Cuina.
•  Certificat de professionalitat 208: Operacions Bàsiques 

de Restaurant i Bar.
•  Punt Formatiu Incorpora: Auxiliar de Cuina.
•  Auxiliar de Neteja d’Instal·lacions de Cuina i Auxiliar  

de Cambrer. 
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Entre les nombroses empreses i organitzacions que 
col·laboren amb l’Escola de Turisme, es destaca:

• Els Cellers de la Comarca

• Gremi d’Hostaleria del Baix Penedès

• Alberg de Santa Maria del Mar

• Justícia Juvenil: Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya

• Universitat Rovira i Virgili

• ORC dels Mossos d’Esquadra

• Agents de Salut Jove del Consell Comarcal

• Carns Torras

• Celler Nuce

• Mercadona

PUNT FORMATIU INCORPORA 
Com a novetat, l’Escola s’ha convertit en Punt Formatiu Incor-
pora de la Fundació Bancària La Caixa. Aquests Punts tenen 
com a missió millorar la capacitat de trobar feina per part 
de les persones que es troben en risc o situació d’exclusió 
social. És per això que es desenvolupen accions formatives 
adreçades a les persones amb més dificultats d’inserció be-
neficiàries del Programa Incorpora. 

 

ACORD MARC DEL SERVEI DE 
FORMACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LA 
INDÚSTRIA DE L’HOSTALERIA I DEL 
TURISME DEL SOC 
A finals de 2015, l’Escola ha estat seleccionada per la Gene-
ralitat de Catalunya a través del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) per formar part de l’Acord Marc del Servei de 
Formació per l’ocupació de la indústria de l’hostaleria i del 
turisme. La signatura de l’acord facilitarà la importació de 
nous cursos de formació a la comarca del Baix Penedès.  
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PROJECTE TURÍSTIC DIVER
L’any 2008 la Fundació va crear el Parc Lúdic Diver i el Xiringuito 
La Canya, ubicats al complex de Santa Maria del Mar, a Coma-ru-
ga. Avui dia es continua treballant en dinamitzar l’oferta turística 
del territori a través d’un espai accessible i integrador.  Entre al-
tres activitats, destaca el parc d’aventura, un espai en el bosc 
davant de la platja amb instal·lacions de joc i entreteniment fa-
miliar, on es pot gaudir de diversos circuits amb activitats entre 
els arbres (tirolines, ponts, passarel·les, lianes, xarxes...), un dels 
quals està adaptat per a persones amb discapacitat. 

IMPORTANTS MILLORES A LES 
INSTAL·LACIONS
LÍNIA DE VIDA CONTÍNUA

Al 2015 es va millorar encara més la seguretat de les instal·lacions 
a través de la incorporació del mecanisme de Línia de Vida Con-
tinua, que elimina el risc de caigudes per una mala manipulació 
dels mosquetons.

PREMI A LA MILLOR INICIATIVA DE RESPONSABILITAT SOCIAL 
El 25 de juliol de 2014, la Unió Empresarial del Penedès, associació multisectorial que 
s’adreça a totes les empreses, professionals, associacions, gremis i altres entitats de l’Alt i el 
Baix Penedès, va atorgar a la Fundació Santa Teresa el premi a la millor iniciativa de 2013 de 
responsabilitat social empresarial del Penedès. 

NOU MAGATZEM I SALA DE FORMACIÓ

S’ha enderrocat l’antic magatzem, amb problemes estructurals, 
i en el seu lloc s’ha instal·lat una construcció de fusta amb espais 
diferenciats pels magatzems del Parc Diver i La Canya. També 
s’ha creat un espai multiús que permet realitzar accions formati-
ves, així com oferir serveis pels clients.  

ESTABLIMENT CERTIFICAT DE DESTINACIÓ 
TURÍSTICA FAMILIAR

Al 2015, l’Agència Catalana de Turisme va atorgar al Vendrell el 
segell de Destinació Turística Familiar (DTF), que acredita que el 
municipi és sensible amb el segment de demanda turística de 
famílies amb infants.

El Parc Lúdic Diver també ha estat acre-
ditat com a establiment de Destinació 
Turística Familiar.  

Antic magatzem

Nou magatzem
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El Servei d’Intermediació Laboral de la Fundació Santa Te-
resa té com a finalitat afavorir la integració laboral de les 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental i d’altres col-
lectius en risc d’exclusió social. 

EL SERVEI D’INTEGRACIÓ LABORAL

Al 2014 i 2015 es van signar convenis amb la Diputació de 
Tarragona i la Fundació la Caixa per tal de prevenir l’aparició 
i propagació d’incendis forestals en El Montmell. 

L’any 2014 es va actuar sobre l’anomenat Bosc de Roca Vidal 
i, el 2015, al sector Moixeta i Pinedes Altes. Les accions por-
tades a terme, a més de la prevenció d’incendis, van consis-
tir en la millora i manteniment d’habitats d’interès natural i 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA I LA FUNDACIÓ LA CAIXA
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Al 2015, la seva activitat ha possibilitat més d’un centenar d’in-
sercions, de les quals més de la meitat han estat directament a 
través d’empreses ordinàries. La resta de destinacions han anat 
des d’altres Centres Especials de Treball fins a programes espe-
cífics de l’administració local (per exemple, el programa Calafell 
Crea) o l’enclavament laboral en empreses. 

forestal, en la millora de la connectivitat ecològica i paisat-
gística i en la preservació de la biodiversitat.

En aquest període, aquests projectes han permès la contracta-
ció i formació de  10 persones amb risc d’exclusió social.  

47 16 53 46 52
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4.2. EL VENDRELL

CENTRE DE DIA  ANNA SERRA
El Centre de dia Anna Serra ha continuat rebent el suport de 
l’Associació de familiars i de malalts d’Alzheimer del Vendrell i el 
Baix Penedès per a la realització de noves teràpies alternatives, 
així com d’activitats lúdiques al centre. 

Entre les teràpies alternatives més valorades destaca la que 
es realitza amb gossos. Aquesta forma part d’un tractament 
rehabilitador a través de la interacció que es produeix entre 
el tècnic en teràpia assistida, el terapeuta, el gos i l’avi, per 
aconseguir una millora en l’activitat física, social, cognitiva i 
psicològica de l’avi en la seva vida diària. 

El Centre Especial de Treball porta a terme el manteniment 
de la via pública del Vendrell, mitjançant treballs diversos en 
la via pública, la senyalització viària i el muntatge i desmun-
tatge d’infraestructures en actes del municipi. 

Els treballs en la via pública han consistit en la repara-
ció dels ferms (reconstrucció de paviments, vorada, ri-
gola i reposició del paviment asfàltic, entre d’altres) i el 
manteniment del mobiliari urbà, fonamentalment bancs, 
papereres, baranes, pilons, cadenats, fites, aparcaments 
de bicicletes, senyals de trànsit i cartells de senyalització 
d’actes.  

MANTENIMENT DELS ELEMENTS DE LA VIA PÚBLICA,  
L’ENTORN URBÀ I LA SENYALITZACIÓ

Els treballs de senyalització viària s’han focalitzat sobretot 
en treballs de repintat de la via pública, com ara delimitar 
carrils, separar sentits de circulació, reglamentar la circula-
ció, posar senyals verticals o regular l’estacionament. 

Les infraestructures muntades i desmuntades en actes del 
municipi han estat força variades, des d’entarimats, cadires 
i taules, fins a instal·lacions efímeres com fires, exposicions o 
processos electorals o la col·locació de pancartes.  

En total, la dotació de persones destinades a aquestes funci-
ons és d’onze: vuit a manteniment i tres directament vincula-
des a tasques de via pública.

A més a més, l’associació també ha realitzat diferents actes 
al Centre amb motiu de la celebració del Dia Mundial de 
l’Alzheimer.  

Els avis han valorat molt positivament la participació del 
voluntariat compartint, d’una manera individualitzada, 
els seus hobbies com ara la piscina, l’hort, la música, 
la lectura, els massatges... Els projectes desenvolupats 
busquen la creació de sinèrgies amb altres col·lectius de 
gent gran, compartint activitats, sortides viatges i ex-
periències. 
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MANTENIMENT D’ESPAIS VERDS 
I D’ÀREES DE JOCS INFANTILS 
DEL VENDRELL
Un equip de 34 jardiners del Centre Especial de Treball, en co-
ordinació amb els serveis tècnics municipals, porten el manteni-
ment de tots aquests espais i elements, organitzats en diverses 
brigades, de les que algunes d’elles estan especialitzades en 
determinats treballs, com ara el manteniment de jocs infantils, 
les tasques d’esporga o el manteniment de fonts i regs.
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Més de 

30.000m2 

d’altres superfícies vegetals

Més de 
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Més de 
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Més de 
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infantils 62 

amb  
més de 240 jocs
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4.3. CALAFELL
SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL 
L’any 2011, gràcies a la col·laboració de la “llar de jubilats” 
de Calafell poble i al suport de l’Ajuntament de Calafell, la 
Fundació va posar en funcionament un centre ocupacional al 
municipi. Amb aquest projecte s’han apropat els serveis a les 
persones de Calafell amb l’objectiu d’aconseguir la màxima 
integració social, promovent la participació en la comunitat i 
la creació de suports naturals en el seu entorn. 

Els alumnes del Projecte Aula Connecta’t de l’IES Camí de Mar 
col·laboren amb el Servei de Teràpia Ocupacional.

L’Aula Connecta’t és un projecte que va dirigit als nois i noies 
de l’IES Camí de Mar. En aquest context, col·laboren amb les 
persones del STO de Calafell en la confecció d’alguns articles 
de la revista Valor Afegit, així com en l’actualització del blog 
del Taller Ocupacional.  

El desembre de 2014, l’Ajuntament de Calafell va aprovar en 
ple municipal la concessió a la Fundació Santa Teresa, per un 
període de 30 anys, dels terrenys adjacents a la Masia de la 
Sínia per a la creació d’un Centre Ocupacional integrat amb 
un Centre de Dia destinat a la gent gran. A finals de 2015 van 
començar les obres de construcció. 

Tant el disseny com la posterior gestió d’aquests equipaments par-
teix del model innovador plantejat per la Fundació, amb una aten-
ció centrada en la persona, un caràcter individualitzat i un servei de 

Recreació del futur Centre Ocupacional i Centre de Dia. Arquitectes Josep Mª Jané Casas i Joaquim Chacopino Pla - CALAFELL

CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE OCUPACIONAL INTEGRAT AMB UN 
CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN A CALAFELL

proximitat, que permetin l’apropament de la gent gran i de les per-
sones amb discapacitat al municipi de Calafell, cobrint adequada-
ment les seves necessitats i optimitzant els recursos disponibles. 

La capacitat inicial del Centre Ocupacional serà de 40 places i 
la del Centre de Dia, de 60 places. A més, el projecte en si serà 
un Centre Especial de Treball, ja que està previst que més del 
70% del seu personal siguin persones amb discapacitat. 

La posada en marxa està prevista per al setembre de 2017. 
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DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
Cada 3 de desembre, l’Ajuntament de Calafell i la Fundació 
organitzen un acte per a celebrar el Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat, amb la recepció per part de l’al-
calde i dels regidors del consistori de totes les persones de 
la Fundació que treballen o reben serveis a Calafell.

UTE JARDINERS DE CALAFELL    
L’any 2011 la Fundació Santa Teresa va constituir la Unió 
Temporal d’Empreses (UTE) Jardiners de Calafell, juntament 
amb l’empresa Urbaser, S.A., per tal de portar a terme una 
part del manteniment de la concessió del servei de jar-
dineria del municipi per a un període de 10 anys. 

El treball conjunt al llarg d’aquest anys ha permès com-
partir coneixement i realitzar una important inversió en 
un magatzem al polígon de Calafell, que es va inaugurar 
el 2014.  

SERVEI DE JARDINERIA 
Des de 1994, la Fundació realitza les tasques de manteniment de 
jardins de Calafell a través del Centre Especial de Treball. Al llarg 
dels anys 2014 i 2015, aquesta funció ha inclòs també actuaci-
ons encaminades a posar Calafell com a una de les Viles Florides 
de referència a Catalunya. El 2015, el municipi va rebre la tercera 
flor en aquest concurs on es valoren aspectes com la relació en-
tre l’espai verd i el nombre d’habitants, la relació entre els recur-
sos destinats al manteniment i la superfície verda i enjardinada, 

Celebració any 2015

la diversitat floral, la funcionalitat dels espais verds, la integració 
paisatgística, la singularitat dels espais, l’estat de manteniment, 
l’existència d’un inventari de patrimoni vegetal, la qualitat dels 
subministraments vegetals, la selecció d’espècies o l’estètica. 

Al llarg d’aquests exercicis, la Fundació ha portat a terme nom-
broses actuacions de millora dels espais verds, tant al nucli antic, 
com a Mas Mel, la Masia del Vilarenc i Segur de Calafell. 
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CALAFELL CREA 
El projecte Calafell Crea és un projecte integrat de la Fun-
dació que es desenvolupa en col·laboració i amb el finança-
ment de l’Ajuntament de Calafell.

El 2015, l’edició Calafell Crea III ha permès la creació d’onze 
llocs de treball directes per a persones aturades de Calafell, 
així com també la formació d’altres onze persones, de les 
quals més del 70% han estat inserides al mercat laboral. Per 
la seva banda, al 2014, el Calafell Crea II va reflectir uns resul-
tats similars: onze creacions de llocs de treball directes i un 
70% d’insercions laborals sobre les deu persones formades. 

Calafell Crea ha possibilitat el desenvolupament de diverses acti-
vitats amb retorn social per al municipi i els seus ciutadans, com 
han estat la posada en funcionament d’un menjador solidari, la 
supressió de barreres arquitectòniques, la creació dels horts so-
cials, petites reparacions en habitatges i la creació d’una borsa 
de voluntariat, potenciant una actitud socialment responsable 
per a totes les persones del municipi, amb un gran impacte soci-
al i un nombre molt elevat de participants en el projecte. 

Una de les actuacions més innovadores dels dos anys ha con-
sistit en una intervenció socioeducativa en medi obert. Aquesta 
acció s’ha basat en el treball de dues persones educadores de 
carrer contractades, les quals han comptat en tot moment amb 
el suport de les i els professionals de la Fundació Santa Teresa 
i dels Tècnics de Joventut de l’Ajuntament de Calafell, amb els 
quals han anat coordinant les seves intervencions. Prioritària-
ment, les intervencions d’aquesta àrea s’han adreçat a joves en 
edat de cursar l’Educació Secundària Obligatòria, és a dir joves 
de 12 a 16 anys, i s’han focalitzat en la prevenció de riscos d’ex-
clusió social i en la generació d’elements d’integració.

Així mateix, s’ha continuat mantenint el servei de Menjador Solida-
ri, el qual ha subministrat, de mitjana, uns 20 menús diaris gratuïts 
a persones derivades des del Departament de Benestar Social. 

L’Ajuntament i la Fundació valoren molt positivament els resul-
tats del Calafell Crea. A finals de 2015 s’ha iniciat el projecte Ca-
lafell Crea IV, on s’obre el camp a noves actuacions vinculades a 
habitatge, gent gran o convivència amb animals de companyia. 

Al llarg del 2014 i 2015 s’han continuat realitzant el servei de ne-
teja viària. Les zones on s’ha actuat han estat el nucli del poble, 
la urbanització Les Pedreres i Sant Jordi. Per a la realització de 
les tasques s’ha comptat amb dues persones que intervenen al 
municipi durant cinc dies al mes. També es realitza la neteja del 
mercat municipal del Molí d’en Serra, els dissabtes a la tarda. 

Així mateix, s’ha adquirit una escombradora petita, que 
s’emmarca en un nou mètode de neteja que actualment 
està en estudi i desenvolupament. 

JARDINERIA
Durant un dia a la setmana, entre un i dos operaris (en fun-
ció de l’època de l’any) efectuen tasques de manteniment 
de jardineria a diferents indrets del municipi. Entre ells, 
destaquen la plaça Pompeu Fabra, el parc annex a l’escola 
bressol i els jardins de la piscina i el cementiri. També es 
duu a terme la poda de l’arbrat.  

NETEJA VIÀRIA
Entre 6 i 10 cops al mes, dos operaris realitzen tasques de 
neteja de carrers a les zones de Bellvei poble, Baronia de 
Mar i Els Massets. 

EL SERVEI DE TERÀPIA OCUPA-
CIONAL S’APROPA A BELLVEI I 
L’ARBOÇ
De manera conjunta amb el municipi de l’Arboç es desenvolupa 
el projecte d’apropament de les persones al seu municipi. La 
dinàmica consisteix en promocionar activitats al Centre Cívic 
de Bellvei els dilluns, dimecres i dijous, i a l’Arboç els dimarts i 
divendres, tant a la piscina municipal com a la biblioteca. 

Entre les activitats realitzades, cal destacar la participació a 
La Marató de TV3, a través de la creació d’uns tions que es 
van vendre a diferents llocs de Bellvei. 
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4.4. SANTA OLIVA

4.5. BELLVEI
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PLA D’OCUPACIÓ 
El gener de 2015, la Fundació i l’Ajuntament de l’Arboç van arri-
bar a un acord per desenvolupar un Pla d’Ocupació al municipi. 
Els llocs de treball generats amb aquest projecte van ser ocu-
pats per a persones en situació de risc d’exclusió social. En to-
tal, es van contractar 7 persones que, a més de rebre formació 
en prevenció de riscos laborals, van assolir competències bàsi-
ques de les tasques de neteja i manteniment de zones verdes. 

COL·LABORACIÓ AMB EL SER-
VEI D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 
De la mateixa manera que es fa amb altres municipis, com 
El Vendrell o Calafell, a l’Arboç s’atenen quinzenalment a 
les persones amb discapacitat i/o trastorn mental en pro-
cés de recerca de feina, en col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació Municipal (SOM). 

SERVEI DE JARDINERIA 
Des de l’any 2001, el CET porta a terme el servei de poda 
de l’arbrat municipal i des del 2006, el manteniment d’una 
part dels parcs i jardins del municipi (zona B). Al 2014 i 
2015 hi han treballat 10 persones.

Reforma del jardí davant de l’escola  
Charlie Rivel 
Entre finals de 2014 i inicis de 2015 s’ha col·laborat en 
la redacció del projecte de reforma del jardí de davant 
de l’escola Charlie Rivel de Cubelles i en l’execució de 
l’obra, la qual incloïa una millora important de l’accessi-
bilitat al jardí, millora dels murs de contenció, ampliació 
dels espais lliures i usos, nova àrea de jocs infantils, més 
zones de seients, nou sistema de reg, pintat de murs i 
paviments, enjardinament i millores en l’evacuació de les 
aigües superficials.

Intervencions a fires i festes  
L’any 2014, la Fundació Santa Teresa va col·laborar en la de-
coració de la parada de l’Ajuntament de Cubelles a la Fira 
del Medi Ambient. Així mateix, aquell mateix any i el se-
güent es va realitzar un enjardinament temporal a l’entrada 
de la Festa de la Verema de Cubelles.

4.6. L’ARBOÇ
SERVEI DE JARDINERIA 
Al llarg del 2014 i 2015 la Fundació i l’Ajuntament han 
continuat col·laborant per tal de poder crear ocupació 
per a persones en risc d’exclusió social. En aquesta lí-
nia, la Fundació ha seguit facilitant el servei de man-
teniment de la jardineria i els espais verds, ampliat al 
llarg del 2015.  

SERVEIS DE RECEPCIÓ I NETEJA 
A banda del servei de jardineria, la Fundació també ges-
tiona la consergeria de l’escola Joan Perucho. Així mateix, 
també s’ha arribat a un acord per a gestionar el servei de 
neteja de diverses dependències municipals, a més a més 
de la pròpia escola.  

4.7. ALBINYANA

4.8. CUBELLES
SERVEI DE JARDINERIA
Des de començaments dels anys 90, la Fundació porta el ser-
vei de manteniment de parcs i jardins de l’Arboç, amb 3 per-
sones contractades per a la realització d’aquestes tasques. 

Enjardinament de la Rambla del Ball de Bastons
Durant l’estiu de 2014 es va realitzar el disseny de la jar-
dineria i les plantacions del parc de la Rambla de Ball de 
Bastons. En la intervenció hi destaca l’ús d’espècies autòc-
tones i resistents, però amb floració, colors o textures atrac-
tives i, alhora, amb una funció estabilitzadora del terreny.
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De les 306 persones treballadores a finals de 2015, un 73% gau-
deix de contractació estable, el 85% resideix a la mateixa comarca 
del Baix Penedès i l’antiguitat mitjana de la plantilla és de 9 anys.

Al 2015 s’ha treballat per garantir la qualitat de la contracta-
ció i la promoció  dels treballadors i treballadores, fonamen-
talment de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, 
millorant la seva formació i la seva ocupabilitat. La Comissió 
d’Igualtat està treballant en la revisió del Pla d’Igualtat i en la 
planificació d’accions pels propers exercicis.

Compromís amb les persones5.
5.1.Qualitat de la contractació

5.2. Pla d'igualtat

Total de persones 
treballant

professionalsprofessionals

306 

159306

85%
Proximitat

Resideix a la 
comarca del 

Baix Penedès

73%
Estabilitat

Contractació 
estable

 Professionals
amb discapacitat

Total de 
professionals

108
homes

180
homes

51
dones

126
dones

68%59% 32%41%
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5.3. Prevenció de riscos laborals

5.4. Formació

Des de la Fundació Santa Teresa es porta a terme una tasca 
continuada de conscienciació de tots els nostres treballa-
dors i treballadores en matèria de Seguretat Laboral mit-
jançant, entre d’altres, les següents actuacions: reunions de 
departament, elaboració i seguiment de les avaluacions dels 
riscos del lloc de treball, valoracions de les visites de segu-
retat, investigacions dels accidents/incidents ocorreguts i 
la incorporació d’accions de millora, reunions del Comitè de 
Seguretat i Salut, auditories del sistema de gestió integrat 
i la programació del Pla Anual d’Accions Formatives que es 
defineix per a cada departament i que incorpora aquells as-

pectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

Amb totes aquestes eines s’han incrementat progressiva-
ment els recursos i esforços que la Fundació inverteix en 
seguretat laboral, aconseguint uns bons resultats en l’indi-
cador d’accidentalitat durant els darrers anys. 

Cal destacar també la renovació de la certificació segons la 
norma OHSAS 18001, relativa a la gestió de la Prevenció de 
Riscos Laborals. Aquests bons resultats són fruit de l’aposta 
que l’entitat fa en matèria de PRL de forma global i integrada.

A la Fundació Santa Teresa continuem apostant per la formació 
dels nostres treballadors i treballadores. Al llarg dels anys 2014 i 
2015, un total de 705 alumnes han participat en 166 accions for-
matives realitzades, amb un total de 5.182 hores de formació im-
partida. El 45% de les persones participants han estat treballadors 
amb discapacitat i el 46% de les persones participants, dones. 

professionals 
formats 2014

263

professionals amb discapacitat
45%

Homes Dones

54% 46%

professionals 
formats 2015

442
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“El voluntariat és una opció de vida, és una vivència en la 
qual donar i rebre formen part del mateix procés; és una 
oportunitat de creixement personal si som capaços de viu-
re l’experiència com a tal; és un dels espais en el qual la lli-
bertat personal pren forma i camí; és l’espai en el qual, des 
de la gratuïtat, i més enllà de la finalitat de la nostra acció, 
ens expressem com a individus amb estil i matís propi”  
(Text del Manual del curs d’iniciació al voluntariat de la Generalitat de Catalunya).

Vols? sentir el voluntariat és un projecte actiu i dinàmic on du-
rant el 2014 s’hi han implicat i compromès un total de 64 volun-
taris/es, i dins el 2015 un total de 71 voluntaris/es, tots ells/es 
establerts en els diferents programes que en formen part:    

Aproximadament, durant ambdós anys, s’han beneficiat 
130 persones (amb discapacitat intel·lectual o del desen-
volupament, amb trastorn mental i gent gran) de noves co-
neixences i experiències aportades pel voluntariat, donant 
sortida a les expectatives desitjades i aportant satisfacció a 
les motivacions personals.

El voluntariat actiu a la Fundació Santa Teresa del Vendrell, ha 
decidit de forma lliure dedicar el seu temps a una entitat, una 
causa i unes persones moguts per un impuls o necessitat indivi-
dual. Tots ells/es estan immersos en l’àmbit de voluntariat social 
caracteritzat per un objectiu comú que és el benestar de les 
persones, contribuint a la millora de la seva qualitat de vida, ja 
sigui des d’aspectes físics, psíquics o socioafectius. 

Tots ells/es han decidit posar-se en moviment, passar del pensa-
ment a l’acció, de la voluntat a l’activitat, del dit al fet.

El voluntariat reforça i nodreix la nostra entitat i permet 
una millora en l’execució i desenvolupament de les pròpies 
accions d’aquesta. Un dels principals reptes del voluntariat 
és el de no perdre l’arrel transformadora de les comunitats.

Amb voluntariat actiu i compromès hi GUANYEM TOTS!

Aportar coneixements: on es produeixen in-
terrelacions mitjançant un intercanvi d’experi-
ències i coneixements

Quedar: on es comparteixen vivències d’inte-
ressos comuns

Acompanyar: on el voluntari/a dóna suport per 
apropar benestar en diferents vessants de la vida

Conviure: on famílies voluntàries ofereixen pos-
sibilitat de convivència dins el seu nucli familiar

Col·laborar en família: on els propis familiars 
de les persones ateses a l’entitat, compartei-
xen dinàmiques de vida

5.5. Voluntariat

Vols?

Vols?

Vols?

Vols?

Vols?
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Dades econòmiques6.
Durant l’any 2015 s’ha obtingut la xifra de 7,41 milions d’euros 
d’ingressos; dels quals un 59% provenen d'ingressos per ven-
des i prestació de serveis del CET, un 36% són ingressos pro-
cedents de Concerts Socials (prestació de serveis socials per a 
l’administració), i un 5% són altres ingressos.

El pressupost s'ha destinat en un 69% a Despeses de Per-
sonal, un 18% a Compres, un 19% a Altres Despeses i un 4% 
a Amortitzacions.

Ingressos 2015Despeses 2015

Participacio Pressupost 2015

69%
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de personal

4%
Amortitzacions

0%
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0%
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Gestió ambiental7.
La Fundació ha continuat desenvolupant el seu compromís 
amb la sostenibilitat ambiental dels seus serveis i activitats.

Durant l’any 2014 i 2015 s’han desenvolupat les següents acti-
vitats i s’han obtingut els següents resultats:

• Reducció estimada en consum de paper de 2.000 folis anu-
als al 2015 i 10.000 més al 2014. 

• Reducció de més del 20% en els residus d’envasos de plàs-
tic entre 2012 i 2015.

• S’ha mantingut el grau de selecció de residus de tipus assi-
milable a domèstic a un 78%, molt per sobre de la mitja del 
municipi, la comarca i el país.

• Reducció del consum de productes fitosanitaris i fertilitzants 
en un 13,5% entre 2014 i 2015. 

• Execució de dos projectes forestals de millora d’hàbits i pre-
venció d’incendis a la Serra del Montmell.

• Manteniment actiu el bloc de medi ambient de Fundalis, amb 
unes visualitzacions acumulades de més de 3.252 pàgines.

• Continuació amb èxit del projecte de recollida i gestió de 
taps d’envasos de plàstic, que reverteix en un suport econò-
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Volum de residus
dels envasos de plastic

mic a les activitats que han triat les persones del Servei de Te-
ràpia Ocupacional per tal de millorar la seva qualitat de vida.

• Ampliació i millora de format de les places d’aparcament de 
bicicletes a les instal·lacions de la carretera de Santa Oliva.
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Projectes compartits8.

La Fundació Privada Tutelar de les Comarques de Tarragona 
(FTCT), és una entitat sense ànim de lucre que neix l’any 2006 fruit 
del treball conjunt entre Taller Baix Camp, Associació Provincial de 
Paràlisi Cerebral La Muntanyeta, Fundació Santa Teresa, Fundació 
Ginac i Fundació Onada, amb la finalitat de vetllar per les perso-
nes incapacitades, amb discapacitat intel·lectual, persones amb 
malaltia mental i vellesa assistida a les nostres comarques.

L’objectiu principal és garantir el benestar de les persones tutela-
des i el respecte dels seus drets i interessos. 

Des de la seva creació ha anat incrementant el nombre de per-
sones tutelades. Aquest 2015, però, és el primer any que no s’ha 
vist incrementat ja que tot i que s’ha acceptat la tutela de dues 
persones lamentablement s’han produït dues baixes.

Són moltes les tasques que es desenvolupen des de la Fun-
dació relacionades amb processos judicials, temes econò-
mics, assistencials, mèdics i de suport, per a cadascuna de 
les persones tutelades.

El treball individual amb cada persona i la coordinació amb les 
entitats que els ofereixen serveis configuren un model d’aten-
ció de proximitat que ajuda a ga-
rantir el benestar i aconseguir la 
felicitat de les persones.

La distribució de persones tutela-
des per comarques és la següent:
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 de tarragona, un servei de proximitat
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El projecte d’implantació del programa informàtic ENTIGEST 
és una aposta clara per la innovació i la millora de qualitat 
en la gestió de la informació dels serveis d’atenció a les per-
sones i pretén ser una eina que faciliti la feina dels professi-
onals tot revertint en una millora en la prestació del servei a 
les persones usuàries i a les seves famílies.

Al llarg del 2014, en el mòdul de persones treballadores, 
la fita més significativa que es va aconseguir va ser la ge-
neralització, a la major part dels centres i serveis de l’en-
titat, de l’ús de l’aplicatiu de gestió del calendari, cosa 

que va significar una millora important d’aquesta gestió. 
Al llarg del 2015 s’ha preparat una nova funcionalitat per 
tal de poder gestionar els llistats d’assistència a partir del 
calendari informat.

En el mòdul de persones s’ha portat a terme la creació de 
la pestanya d’inserció laboral que ha permès incorporar al 
programa totes les persones beneficiàries dels serveis de 
formació i d’inserció laboral convertint-se en l’eina compar-
tida de registre i gestió de les dades de totes les persones 
treballadores i beneficiàries de Fundalis. 

El voluntariat es fa latent a les nostres entitats com a col-
lectiu actiu de ciutadans i ciutadanes que assumeixen la 
responsabilitat de participar, activant accions voluntàries i 
apostant per la transformació social. 

Vols? sentir el voluntariat és el projecte comú, activat a Funda-
ció Santa Teresa, Fundació Onada i Fundació Ginac, que mitjan-
çant 5 programes: Vols? Aportar Coneixements, Vols? Quedar, 
Vols? Acompanyar, Vols? Conviure i Vols? Col·laborar en família, 
vincula aproximadament a uns 170 voluntaris/es que amb la 
seva acció de suport transformen part de la vida de les per-
sones amb diversitat funcional, en procés de salut mental i de 
la gent gran, apropant-los-hi l’oportunitat d’enriquir-se mútua-
ment, mitjançant l’intercanvi de vivències, per tal que cadascú 
pugui obtenir satisfaccions en les seves motivacions personals.

Expressar i deixar latent que el voluntariat és un exercici de lliber-
tat des del compromís de posar-se en moviment i participar en 
el teixit associatiu, prenent part activa en el desenvolupament de 

la societat, en la gestió de la vida diària, comunitària o col·lectiva.

Els voluntaris/es són promotors de canvi social, per tant són 
el principal nexe d’unió entre les entitats i la societat i, com a 
tals, estan receptius, dinàmics i sensibilitzats al que succeeix 
en el seu entorn. Per aquest fet, el voluntariat SUMA!

“El voluntariat no és una forma d’estar, sinó una forma de ser”

“El voluntariat no és una forma d’estar, sinó una forma de ser”

Les entitats de Fundalis comparteixen el Sistema Integrat de 
Gestió, amb la certificació dels sistemes de qualitat, medi 
ambient i prevenció de riscos laborals (PRL). 

Aquest sistema de gestió implantat és una peça fonamental 
en la fundació de l’entitat, ja que permet a tots els treballa-
dors actuar amb uns mateixos criteris, treballats i consensu-
ats, aportant en definitiva un millor resultat i major valor al 
servei que es realitza.

Una de les actuacions anuals relacionades amb el Sistema 
de Gestió és la celebració de les 
auditories que anualment porta a 
terme un equip auditor extern, de 
l’empresa Applus. Els resultats ob-

tinguts permeten continuar aprenent i millorant diferents 
aspectes dels processos i dels diferents serveis que la fun-
dació realitza per a les persones. 

8.2. Entigest

8.3. Projecte voluntariat Vols?

8.4. Sistema integrat de gestió - millora continua
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8.5. Sinergrup
L’Associació Sinergrup (Grup d’Entitats amb Sinergia Social) 
agrupa nou organitzacions d’economia social, sense ànim de 
lucre, que treballen en l’atenció a col·lectius vulnerables, fona-
mentalment persones amb discapacitat i trastorns mentals. 

Sinergrup respon a la necessitat de millora de la gestió a l’ho-
ra d’afrontar els reptes de futur i a la convicció que la millor 
manera de fer-ho és compartint valors, anàlisi, coneixements 
i experiències per aprofitar les sinèrgies que es produeixen 
quan s’estableixen aquests mecanismes d’interrelació. 

Les entitats de Fundalis tenen una participació activa a Siner-
grup. Durant els anys  2014 i 2015 s’ha col·laborat i participat 
en diversos projectes: 

  •  Sinergrup, una mirada cap al futur. Jornada de reflexió per 
abordar els reptes de futur de les entitats i del sector. 

  • Estades de professionals d’atenció directa i d’intercanvi 
entre els diferents centres ocupacionals de les entitats de 
Sinergrup. Una formació innovadora. 

  • Jornada Projectes territorials integrats, on es va aprofundir 
en els projectes que es desenvolupen a Fundalis, com a 
model a transferir a altres territoris on estan implantades 
algunes de les entitats sòcies de Sinergrup. 

  • Reunió amb els representants del Departament d’Em-
presa i Ocupació de Catalunya amb visita a la Fundació 
Onada per conèixer el projecte integrat que desenvolupa 
aquesta entitat al Parc del Francolí. 

  • Suport per a la posada en marxa del programa europeu 
Erasmus + (Voluntariat Social Europeu).

  • Jornada tècnica al Vendrell per compartir bones pràctiques 
i experiències entorn als nous models d’atenció a les perso-
nes i el seu procés d’envelliment. La jornada s’emmarca en 
el projecte “Nous models centrats en les persones i el seu 
envelliment” i ha comptat amb el suport del Departament 
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

  • S’ha manifestat la disconformitat davant l’Administració per 
la tributació del programa de suport a l’autonomia en la prò-
pia llar per part de les persones beneficiàries del servei i s’ha 
presentat una queixa davant del Síndic de Greuges. 

  • Visita a l’entitat balear Amadip-Esment (Palma de Mallor-
ca), per conèixer el model d’atenció a les persones, d’ocu-
pació i de formació professional dual.

  • Participació en diversos monogràfics: 

  - IVA i serveis socials. 
 - Estratègies de captació de fons a les nostres entitats.

- Introducció a la filosofia LEAN
- Taller d'experiències per mesurar l'impacte social de 

les nostres entitats. 

  • Participació en la publicació d’un directori detallat de 
productes i serveis de les empreses socials de Sinergrup. 

  • Signatura d’un acord de col·laboració amb la gestoria 
energètica del grup empresarial UNI.CO amb l’objectiu de 
disminuir els costos energètics i millorar l’eficiència ener-
gètica, tot minimitzant al mateix temps el seu impacte me-
diambiental.

  • Recolzament de les pòlisses d’assegurança “Vida Solidà-
ria”, una iniciativa de la corredoria Social Partners, a través 
d’AXA, amb la que treballadors, voluntaris, amics i socis de 
les organitzacions de Sinergrup podran aconseguir impor-
tants descomptes.

Així mateix, es continuen aportant millores en el programa in-
formàtic Entigest que permet la gestió de tota la informació 
relativa als treballadors i a les persones ateses.

www.sinergrup.net 
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Actes participatius9.

Colònies a Benifallet

Voluntariat Caixabank

Gran Gala Màgica en homenatge a la Fundació Santa Teresa

Dinar Solidari per la Marató de TV3. “Implicats en cuinar per 
una bona causa”

Alumnes de l’Escola de Turisme del Baix Penedès. Projecte 
Suma’t de l’Eina. 

Participació en el Tast Social 2015

Dia Mundial de l’Alzheimer 

Jornades solidàries Adecco



33

Agraïments10.
• Agència de l’Habitatge de Catalunya

• Ajuntament d’Albinyana

• Ajuntament de l’Arboç

• Ajuntament de Bellvei

• Ajuntament de Calafell

• Ajuntament de Castellet i la Gornal

• Ajuntament de Cubelles

• Ajuntament de Santa Oliva

• Ajuntament del Vendrell

• Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer 
del Vendrell i el Baix Penedès

• Associació Sinergrup

• Associació Trèvol

• Clients del Centre Especial de Treball

• Consell Comarcal del Baix Penedès

• Consell Esportiu del Baix Penedès

• Consell Esportiu del Tarragonès

• Cuines del Vendrell

• Diputació de Tarragona

• Famílies de les persones de la Fundació

• Fundació Bancària La Caixa

• Fundació Ginac

• Fundació Privada Onada

• Fundació Tutelar de les Comarques de 
Tarragona

• Generalitat de Catalunya

       - Departament d’Empresa i Coneixement

       - Departament de Treball, Afers Socials  
       i Famílies

• Grup de Voluntaris de la Fundació

• Patronat Municipal Hospital-Asil del Santíssim 
Salvador

• Proveïdors de la Fundació

• Professionals de la Fundació



Av. Santa Oliva, 20-22
43700 El Vendrell. Baix Penedès

Tel: 977 667 111 · Fax: 977 665 433
info@fundaciosantateresa.org
www.fundaciosantateresa.org


