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Carta del Patronat
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.
Aquest any 2016 hem continuat patint les conseqüències de la
crisi, amb retallades de subvencions i dificultats per mantenir el
volum de vendes del CET, però davant d’aquesta realitat, mantenim
la il•lusió i la professionalitat, per continuar reinventant-nos,
plantejant nous projectes i fent coses noves de manera diferent.

Aquesta memòria vol mostrar, d’una manera resumida, la
nostra actuació al llarg de l’exercici 2016, mitjançant dades
corresponents als àmbits econòmic, ambiental i social, per tal
de poder avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat
fundacional, millorant la inserció laboral i social i també la
qualitat de vida i la felicitat de moltes persones.
La Fundació Santa Teresa del Vendrell és una entitat d’economia
social, sense ànim de lucre, que treballa per aconseguir la
felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental
de la comarca del Baix Penedès i de les seves famílies, així com
també de les persones grans i de les persones amb dificultats
d’inserció, oferint suports i oportunitats, promovent la seva
autonomia i el procés de pressa de decisions, dins d’una cultura
de la qualitat i de la gestió sostenible.
L’aportació de molts voluntaris, institucions públiques, empreses
privades, famílies, treballadors i persones ateses per la Fundació,
han fet possible la realitat que us presentem. Per aquest motiu
us volem donar el nostre agraïment més sincer.

Volem destacar dos projectes que han marcat aquest exercici 2016:
La construcció del futur Centre de Dia integrat amb
Centre Ocupacional a la masia de la Sínia, que veurà la
llum el 2017.
El projecte Calafell Crea, que enguany ha obert noves
línies d’actuació, com la posada en marxa de polítiques
d’habitatge al municipi, l’activació de mesures Pet
Friendly –que inclouen el projecte per a un nou refugi
d’animals domèstics- o la coordinació del Centre Obert.
El reconeixement de l’ADEPG (Associació d’Empresaris
de l’Alt Penedès, Garraf i Baix Penedès) dins de l’àmbit del
compromís social, de la CEPTA (Confederació d’Empresaris
de la Província de Tarragona) en la categoria d’Economia
Social, així com també d’Òmnium Cultural en el seu projecte
Lluites Compartides, ens encoratja per continuar sent una
organització innovadora i de futur, que aporta solucions a les
persones amb més dificultats de la comarca del Baix Penedès.
Amb el compromís i l’esforç de totes les persones i
institucions vinculades a la Fundació, mantindrem viu
l’esperit de millora permanent i la sensibilitat per treballar
amb i per les persones que més ens necessiten.

Patronat de la Fundació
Santa Teresa
Presidenta Sra. Montserrat Jornet i Jané
Vicepresident Sr. Ramón Pagès i Castells
Secretària Sra. Mari Paz Costas Lombardia

Vocal 5 Associació de Familiars de Persones amb
Discapacitat Intel·lectual del Baix Penedès, representada
pel Sr. Blas Ramírez Jiménez

Tresorer Sr. Jaume Salvó i Güell

Vocal 6 Consell Comarcal del Baix Penedès, representat
per la Sra. Eva Maria Serramià Rofes.

Vocal 1 Sra. Montserrat Miró i Soler

Vocal 7 Sr. Manuel Palou i Serra

Vocal 2 Sra. Dolors Jané i Berga

Vocal 8 Sr. Benet Jané i Palau

Vocal 3 Sr. Avelino Menéndez Suárez

Vocal 9 Sr. Jordi Lluís Guitart Olivé

Vocal 4 Associació de Familiars de Persones amb
Discapacitat Intel·lectual del Baix Penedès, representada
pel Sr. Abel Menéndez Del Val
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Fundalis

Les entitats de Fundalis estan al servei
de les persones i del territori!
Des de l’any 2010, les entitats de Fundalis treballem
conjuntament, al Camp de Tarragona, per tal de millorar la
gestió i avançar cap a la nostra missió d’aconseguir la felicitat
de les persones de cada entitat i de les seves famílies.

territorials integrats que es porten a terme a Alcover,
Calafell, Campclar (Tarragona), Arboç-Bellvei, Salou, Parc del
Francolí de Tarragona, l’Escola de Turisme del Baix Penedès i
el Centre de Dia Anna Serra del Vendrell.

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

Una de les iniciatives més significatives d’enguany ha estat
la decisió conjunta de crear una empresa d’inserció, que
començarà la seva activitat el 2017. Aquesta actuació, que té
com a objecte la integració i formació sociolaboral de persones
en situació d’exclusió social com a trànsit al treball ordinari, té
el seu precedent en els plans d’ocupació que les tres entitats
de Fundalis han desenvolupat durant els darrers anys amb
persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció.

Durant aquests anys hem pogut constatar com innovació,
sostenibilitat econòmica i rendibilitat social estan
estretament 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 persones de les nostres comarques. Hem avançat des
de la independència de cada organització a una realitat
interdependent, molt més motivadora i eficient.

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!

Han estat 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.

Composició de l’Equip directiu
• Director General: José Carlos Eiriz Varela
• Adjunta a Direcció General: Marta Tutusaus Mañé
• Gerents: Manel Garrido Tomás i Gerard Fernández García

La nostra vocació de servei públic ens ha portat a un
compromís amb les persones amb més dificultats, activant
i desenvolupant nous projectes com menjadors socials,
voluntariat, formació i nous suports a la inserció laboral.
Promovem noves formes de treballar, en estreta col·laboració
amb les administracions locals i amb tot tipus d’agents del
nostre territori, que ens permeten desenvolupar projectes
on les persones, sense etiquetes, són les veritables
protagonistes. Bons exemples d’això són els projectes

Parc del Francolí a Tarragona gestionat per la Fundació Onada
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Mas de Forès a Alcover gestionat per la Fundació Ginac

1. La Fundació

La FUNDACIÓ SANTA TERESA és una entitat d’iniciativa
social 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.

1.1. Missió

La missió de la Fundació és aconseguir la felicitat de les
persones amb discapacitat i/o trastorn mental de les
persones 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.
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1.2. Centres i serveis
SERVEIS A LES PERSONES
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 del 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 LABORALS
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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2. Serveis a les persones
La Fundació Santa Teresa atén 917 persones mitjançant els seus centres i serveis:
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 laboral
activa. El CO desenvolupa els seus objectius a partir de
dos serveis:

col·laboració de la Fundació, 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

Serveis de Teràpia Ocupacional– STO
Tenen per objectiu desenvolupar, mantenir i potenciar
les capacitats individuals de les persones amb
discapacitat, per millorar la seva autonomia personal
i social i fomentar la seva integració en la comunitat.

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
discapacitat i /o trastorn mental i a altres persones
en risc d’exclusió, a través de cursos i especialitats
adequades a les capacitats i habilitats dels alumnes.
Està ubicat a la seu de la Fundació.

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

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.

Escola de Turisme del Baix Penedès
Ofereix formació especialitzada en el sector del turisme
a persones amb dificultats d’inserció laborals 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.

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 amb la

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 desenvolupament
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’assessorament i el seguiment individual necessaris
per aconseguir una inserció satisfactòria en el mercat
laboral ordinari. Aquest servei s’ofereix a la seu de la
Fundació, així com als serveis municipals d’ocupació del
Vendrell (l’Eina), Calafell (Vilarenc Zènit) i l’Arboç (SOM).
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5. SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR – SSLL
Serveis adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual
i/o trastorn mental, que fomenten l’autonomia personal i
el desenvolupament de la persona en les activitats de la
vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat.

• Ofereixen respostes específiques a les necessitats de
cada territori, 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 capacitats
en el seu propi municipi.

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

• Promouen la participació en la comunitat i de la
comunitat apostant pel voluntariat.
• Augmenten el compromís, la satisfacció i la felicitat
de tots els participants.

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, ubicats
a l’entorn urbà per potenciar la integració en la comunitat.

7. CENTRES DE LLEURE I ESPORT
Tenen per objectiu fomentar l’autonomia personal i
promoure la participació en la comunitat mitjançant l’oci
de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

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.

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

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

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.

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,
integració, sostenibilitat econòmica i millora de la qualitat
de vida de les persones estan estretament lligades.

La Fundació porta a terme diferents activitats productives
que possibiliten al treballador triar en quina vol participar,
facilitant la seva formació continuada i promovent la seva
inclusió mitjançant treballs en la comunitat.

Evolució del Grau de Participació, 2014-2016
2014
60

2015

50
201

47

61

2016

135

194

TOTAL: 740

273

118

108

100

63
47 61

138

224

169

162
264

TOTAL: 747

Servei d’integració laboral extern
Centres Formatius
Centres de Dia
Servei de Suport a l’Habitatge

8

Centre Especial de Treball

TOTAL: 927
Centres Ocupacionals

2014

2016

2015

Centres ocupacionals
STO
SOI

92

92

16

TOTAL 100

TOTAL 108

2014

2015

Centres Formatius

Centre Formatiu Ocupacional
Escola de Turisme del Baix Penedès
Servei Prelaboral

8

70

115

9

TOTAL 194

2014

51

100

18

TOTAL 118

2016

165

8

TOTAL 224

2015

32

224

8

TOTAL 264

2016

Serveis d’Integració Laboral
Unitat de Suport a l'Activitat
SIL Extern

113

126

138

126

273

TOTAL 314

TOTAL 268

TOTAL 399

2014

2015

2016

Serveis de Suport a l’Habitatge
Programa de Suport a l'Autonomia
Llar-residències Ventall i Mar i Cel

201

28

22

TOTAL 50

28

33

25

38

TOTAL 61

TOTAL 63

2014

2015

2016

135

169

162

2014

2015

2016

77

59

70

Centre Especial de Treball

Centre Especial de Treball

Centres de Temps Lliure i Oci

Centre de Temps Lliure i Oci

9

MEMÒRIA 2015 · www.fundaciosantateresa.org

3. Serveis laborals del Centre
Especial de Treball

El CET té, al final de l’exercici, un total de 172 treballadors, el
94,2% dels quals són persones amb discapacitat i/o trastorn
mental. Les principals activitats són les següents:
1. SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS
Es creen i es mantenen els espais verds des del màxim
respecte cap al medi ambient, mitjançant la utilització de
materials 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 flexibilitat
i rapidesa, des de la neteja planificada fins a la resolució de
situacions imprevistes.
Neteja d’edificis i equipaments

6. ENCLAVAMENTS LABORALS

Neteja viària

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

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.

7. SUPORT A ESDEVENIMENTS
Es facilita als clients, l’organització dels seus esdeveniments
i l’adequació dels seus espais.

Recollida i tractament de residus vegetals

8. GESTIÓ D’APARCAMENTS

Elaboració i execució de projectes amb impactes
ambientals positius

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

4. PINTURA, SENYALITZACIÓ I MANTENIMENT

9. SERVEIS TURÍSTICS I DE RESTAURACIÓ

Es compta amb un equip de professionals dedicats a la
pintura i a la senyalització que permet ordenar, mantenir i
garantir la seguretat dels vianants.

Gestió de bars i restaurants en col·laboració amb empreses,
administracions i entitats socials. També es disposa de
l’espai 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.

Senyalització viària
Pintura
5. SERVEIS INDUSTRIALS

Bar la Canya

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

Parc d’aventura Diver
10. TASQUES DIVERSES
La Fundació disposa d’altres serveis amb els quals es realitzen
treballs diversos, com per exemple: control d’accessos,
recepció i consergeria, suport a tasques administratives,
casals d’estiu per a infants i joves...

Muntatges de components
Lots de Nadal
Etiquetat, envasat i encaixat de productes diversos
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Suport a la gestió d’entitats socials

37%
7%
Serveis turístics i de restauració

Gestió d’entitats socials

Serveis industrials

1%
47%
13%
11%
10%
9%

11

6%

Altres facturacions

127

Gestió de centres de dia

Serveis de neteja i manteniment d’espais

4%
Serveis de jardineria i
treballs forestals

5%
Gestió de centres de dia

Serveis industrials

Serveis de jardineria i treballs forestals

46%
Serveis de neteja i manteniment d’espais

Serveis turístics i de restauració

Distribucio d'empreses
per servei
Volum economic per
tipus de serveis

empreses
4 milions d'euros

Al 2016 el CET Santa Teresa del Vendrell va prestar els seus
serveis a 127 empreses i administracions públiques
Al 2016, el CET Santa Teresa del Vendrell va efectuar
treballs per un import superior als 4 milions d’euros

4M€

4%
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4. Projectes territorials
4.1. BAIX PENEDÈS
SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR
LLARS-RESIDÈNCIES
Al llarg de l’any 2016, el Servei de Llar-Residència s’ha centrat
en dos aspectes molt importants: d’una banda, l’adaptació a
noves necessitats de les persones que viuen a la Llar, degut al
seu deteriorament o envelliment; i, en segon lloc, s'ha centrat
en implantar una nova metodologia, anomenada Planificació
Centrada en la Persona (PCP), on es treballa sempre tenint
en compte els seus desitjos i somnis. Gràcies al suport dels
professionals, família, amics i comunitat s'ha iniciat un treball amb
les persones per tal que puguin prendre decisions relacionades
amb el seu dia a dia i puguin complir aquests somnis i objectius.

Nadal també es va realitzar una trobada similar per celebrar el
primer any de vida de la Llar.
També ha estat molt important el poder anar donant resposta a
moltes demandes personals que han anat realitzant les persones
que viuen a la llar, ja sigui a nivell d’infraestructures o individual:
• Instal�lació de televisió pròpia a l’habitació.
• La realització d’un projecte per habilitar els espais del
pati i l’entrada a la llar.
• La instal�lació de wi-fi i de dos ordinadors a la llar per
posar, les noves tecnologies, a l’abast de les persones
que hi viuen.
• L’organització de sortides nocturnes.

LLAR-RESIDÈNCIA MAR I CEL
Situada al centre de El Vendrell, enguany la Llar Mar i Cel ha
anat consolidant el seu funcionament des de la seva obertura,
el novembre del 2015. Actualment hi viuen 20 persones, de les
quals 14 gaudeixen d’una habitació individual i 6 comparteixen
una habitació amb una altre persona. Compta amb 3 pisos
independents amb menjador-sala d’estar, cuina, sortida de
terrassa o balcó, així com també gaudeixen d’espais comuns
com la bugaderia, el garatge, una sala polivalent i un gran pati
que serveix per fer sopars, festes i trobades familiars.
Un dels moments destacats de 2016 va ser, precisament, la
trobada familiar organitzada la nit de l’1 de juliol, on es va
poder gaudir d’una estona agradable per conèixer-se entre ells:
professionals, famílies i persones que viuen a la llar. Fins a 75
persones van compartir aquesta nit tant especial. Així mateix, per

12

La Llar Ventall, una preciosa casa colonial antiga i molt
acollidora, ha tingut un 2016 caracteritzat per una adaptació
constant a les noves necessitats a partir del deteriorament físic
de les persones que hi viuen, així com també pel repte de donar
més servei i qualitat al procés d’envelliment actiu, destinat a
aquelles persones que físicament encara poden gaudir d’una
vida activa. El fet que la Llar estigui situada en el complex de la
Fundació Santa Teresa compartint un espai envoltat de jardins,
aporta moltes possibilitats de poder gaudir de l’exterior, del
sol i de moments molt agradables. A la llar hi viuen 17 persones,
que comparteixen espais com la sala d'estar on s'hi realitzen
les activitats, s'hi veu la tele, es fa conversa o s'escolta música.

La cuina, el menjador i el porxo són altres espais comuns on les
persones comparteixen la seva quotidianitat.
Durant el 2016 cal destacar el tradicional Sopar a la Fresca del mes
de juliol que, com cada any, va aplegar a professionals, famílies i
persones que viuen a la llar. Així mateix per Nadal també hi va haver
una altra trobada similar, aquest cop amb un caire més íntim.
També ha estat molt important el poder anar donant resposta
a moltes demandes personals que han anat realitzant les
persones que viuen a la llar (adquisició d’un espai per a una
cistella de bàsquet, sortida al circ, sortida al zoo, al museu,
etc.). També cal destacar el voluntariat que realitzen les
famílies, que aporten molts moments entranyables.

SERVEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA EN LA PRÒPIA LLAR - SSAPLL
Un total de 27 persones han rebut aquest suport que promou
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.
Durant l’any 2016 s’ha continuat implementant la metodologia de
Planificació Centrada en la Persona (PCP), en coherència amb la
línia que està fomentant la Fundació.
La PCP pretén que les persones amb discapacitat, amb el suport
d’un grup de persones significatives per a elles (cercle de suport),
siguin capaces de formular els seus propis somnis i desitjos i, en
relació, planifiquin els seus objectius així com les estratègies i
persones mitjançant les quals volen arribar-hi (Pla Personal).

SERVEI RESPIR
El Servei de Respir d’enguany s’ha pogut oferir tant a la
Llar Mar i Cel, com a la Llar Ventall, segons les necessitats
de suport de la persona que l’ha sol·licitat. Les persones i
les seves famílies han gaudit d’aquest suport amb caràcter
puntual i/o temporal, mitjançant el servei residencial.
Durant aquest any s’han dut a terme sis estades de Respir familiar.
Aquest servei ha tingut el suport de la federació DINCAT,
amb l’aportació d’una petita ajuda del programa de suport
familiar del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad a càrrec del 0,7% de l’IRPF, que ha permès
subvencionar, parcialment, les estades.
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LLAR-RESIDÈNCIA VENTALL

SERVEIS INDUSTRIALS DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
L’activitat de Serveis Industrials del CET Ventall consisteix en
la transformació i en els acabats dels productes dels seus
clients (Affinity, Teichenné, etc...). La coordinació d’aquests
serveis està estretament vinculada a la Fundació Ginac en
tots els seus aspectes tècnics i comercials. També es manté
una col·laboració puntual amb la Fundació Onada en l’activitat
específica de les manipulacions dels lots de Nadal dels seus
propis clients del Tarragonès.

També és important la col·laboració iniciada amb Martkom
Global Industries, SL, empresa dedicada en exclusiva a la
fabricació d’una nova gama de sofàs per a IKEA. Des del CET
s’han confeccionat tots els palets de cartró que s’han utilitzat
pel transport dels sofàs que han fabricat.

Durant l’any 2016, el departament no ha tingut un
increment significatiu de la seva plantilla, que ha passat
de 44 a 45 treballadors. Un 95% de la mateixa presenta
especials dificultats d’accés al mercat laboral.
Cal destacar que s’ha consolidat la col•laboració amb Citysens,
empresa de recent creació que ha desenvolupat un jardí vertical.
Durant aquest exercici s’han confeccionat un total de 1.500
jardineres, que s’han exportat per tota Europa.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA
FUNDACIÓ LA CAIXA
L’any 2016 s’ha signat un conveni amb la Diputació de Tarragona
i la Fundació la Caixa per tal de millorar l’entorn de l’àrea forestal
recreativa del Montmell i netejar la llera de la riera de Sant Miquel
al seu pas pel terme municipal de Santa Oliva.

ribera, en la millora de la connectivitat ecològica i paisatgística i
en la preservació de la biodiversitat.
Aquest projecte permet la contractació i formació de 5 persones
amb risc d’exclusió social.

Les actuacions es portaran a terme a principis de l’any 2017 i
consistiran en accions de prevenció d’incendis i d’inundacions,
millora i manteniment d’hàbitats d’interès natural i forestal i de

EL SERVEI D’INTEGRACIÓ LABORAL
El Servei d’Intermediació Laboral de la Fundació Santa Teresa
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. Al 2016, la seva activitat ha possibilitat prop de
mig centenar d’insercions en 28 empreses contractants.
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65

29

38

28
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INSERCIONS
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Empreses
contractants
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Noves

0
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En conjunt, el Servei ha atès a més de 330 persones al llarg del 2016.

Usuàris prèvies

0

Centre Especial de
Treball de l'entitat

Incorporació com a
prof. d'atenció a les
persones

Enclavament laboral en
empresa ordinària

Centre Especial
de Treball aliè a
l'entitat

9

Programes específics de
l'administració pública
local

30

Pel que fa a la tasca prospectora, l’any ha contemplat fins a
67 visites a empreses, de les quals 29 no havien tingut abans
cap contacte amb la Fundació.

persones
ateses

insercions 2016
Empresa
ordinària
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67

28

10 ANYS D’ESCOLA
Durant el curs 2015-2016, l’Escola de Turisme ha complert
10 anys. En aquest temps han estat fins a 851 els alumnes,
els que han participat en les diferents accions formatives
realitzades al centre i que l’han consolidat com a referent
en formació en hostaleria a la comarca. Cada any s’ha
anat incrementant i completant l’oferta formativa i donant
resposta a les necessitats de les empreses del territori, amb
qui s’ha establert una excel·lent relació.
Des dels seus inicis, l’Escola de Turisme es va dissenyar com
un projecte integrador on persones amb diferents motius
de dificultat d’accés al món del treball poguessin formar-se
en un dels sectors que, tot i la crisi econòmica dels darrers
anys, no deixava de crear ocupació. S’ha vetllat per la paritat:
un 52% d’alumnes han estat nois i un 48% noies. Així mateix,
un 23 % dels alumnes atesos tenien alguna discapacitat. I
pel que fa a edat, la majoria han estat joves tot i que hi ha
hagut persones de totes les edats laborals.

Un 50% dels alumnes aconsegueixen inserir-se laboralment
en acabar el curs, majoritàriament a l’empresa on han
realitzat les pràctiques. Així mateix, la meitat dels alumnes
que es presenten a la prova d’accés a cicles formatius de
grau mitjà, la superen i retornen al sistema educatiu reglat,
tot incrementant la seva ocupabilitat a mig termini.
En total, durant l’any 2016 han estat 224 alumnes els
participants en 14 accions formatives realitzades a l’Escola
de Turisme. Tot aquest esforç ha estat en bona part gràcies
a la participació dels departaments d’Empresa i Ocupació i
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com al
Programa Incorpora de la Fundació Bancària La Caixa i als
Ajuntaments del Vendrell i de Calafell.
Finalment, en relació a la inserció dels alumnes amb majors
dificultats, s’han continuat desenvolupant els projectes de
Restauració Tasta i el Projecte Turístic Diver.
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LES PRINCIPALS ACCIONS FORMATIVES QUE S’HAN
PORTAT A TERME SÓN:
• Curs d’Auxiliar de cuina adreçat a persones amb
discapacitat
• Certificat de professionalitat 308 d’Operacions bàsiques
de cuina i càtering i Calafell Crea.
• Certificat de professionalitat 108 d’Operacions bàsiques
de cuina.
• Certificat de professionalitat 208 d’Operacions bàsiques
de restaurant i bar.
• Curs auxiliat de cuina SIOAS adreçat a persones amb
discapacitat.
• PFI – Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering.
• PTT – Auxiliar d’hoteleria: cuina, restauració i arranjament
d’habitacions.
• Curs de neteja d’habitacions Incorpora TGN16007

Entre les nombroses empreses i organitzacions que col•laboren
amb l’Escola de Turisme, en aquesta ocasió es destaca:
• Gremi d’Hostaleria del Baix Penedès
• Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona
• Celler Augustus Forum
• 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
• Jove Baix Penedès - Impulsors Garantia Juvenil
• Instituts i escoles de secundària de la comarca

• Curs de neteja d’habitacions Incorpora TGN16008
• Curs Auxiliar de cuina Incorpora TGN16009
• Curs Iniciació a tasques bàsiques de cuina. Joves per
l’ocupació de l’EINA
• Curs Iniciació a tasques bàsiques de restaurant i bar.
Joves per l’ocupació de l’EINA
• Curs Pont. De Cuina i sala. Ajuntament del Vendrell i IES.
• Curs d’Auxiliar de cuina adreçat a persones amb
discapacitat
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El Casinet, el conegut restaurant de la platja de Sant
Salvador, al Vendrell, ha rebut un reconeixement per la seva
participació en la formació i inserció laboral dels alumnes
de l’Escola de Turisme (Punt Formatiu Incorpora). El dijous 27
d’octubre de 2016 se’ls va fer entrega del premi Incorpora
com a Empresa implicada especialment en la millora de
l’ocupabilitat dels beneficiaris/es Incorpora (PFI).

• Sortides formatives:
· Fundació Alícia amb tallers d’alimentació i cuina.
· Visita a l’hotel Gran Claustre d’Altafulla, amb els alumnes
del curs de cambrer de pisos.
· Visita al Gran Hotel Europe, amb els alumnes de cuina i sala.
• Acte de cloenda del curs 2015-2016 amb l’entrega de
diplomes als graduats.

ALTRES ACTIVITATS
• Exposicions
· El restaurant de l’Escola ha acollit les exposicions de
Juan Antonio Lledó, Manel Quinquillà i Vicky Benítez.
• Tallers:
· Intercanvi amb alumnes de magisteri de la URV a la
seu del Baix Penedès: per la seva banda fan un taller
d’alimentació saludable, mentre que per part dels alumnes
de l’Escola, ensenyen sobre els sistemes de cocció.
· Alumnes de l’Escola Pla de Mar: visita a l’escola i taller de
pastisseria.
· Sessió informativa de Garantia Juvenil amb un taller de cuina.

PROJECTE TURÍSTIC DIVER
Des del Diver Parc Lúdic, ubicat al complex de Santa Maria del
Mar, a Coma-ruga, es continua treballant per dinamitzar l’oferta
turística del territori a través d’un espai accessible i integrador.
D’una banda, el parc d’aventura ha mantingut el nivell de visites
de grups, escolars, associacions, esplais i clients particulars i
ha incrementat la celebració de festes d’aniversari, el què ha
contribuït a millorar la sostenibilitat del projecte.
D’altra banda, el Xiringuito Diver-La Canya segueix fidelitzant els
seus clients i atraient-ne de nous amb la seva ubicació privilegiada
i amb una oferta de còctels i gastronòmica important. A més dels
sopars a la fresca, enguany s’ha comptat amb la presència de la
Truckonada, la foodtruck de la Fundació Onada.
Aquest any s’ha participat a la Fira Turismar, esdeveniment
que dóna el tret de sortida a la temporada turística. Així
mateix, a l’agost, també s’ha acollit la Foodgoneta d’Estiu,
trobada de foodtrucks i mostra gastronòmada del Vendrell.

PROJECTE DE RESTAURACIÓ TASTA
Des de Tasta Restauració s’ha consolidat el servei de càtering per
a col•lectivitats, tot arribant al màxim de la seva capacitat. Com a
novetats, s’ha invertit amb un vehicle isotèrmic per incrementar
la seguretat alimentària durant el transport.

També es compta amb la donació d’aliments dels supermercats
Mercadona, molt important en tant que contribueix a millorar la
qualitat i el cost dels menjadors solidaris.
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L’ADEPG RECONEIX EL COMPROMÍS DE LA FUNDACIÓ SANTA TERESA
El 29 d'abril, en el decurs de La Nit de l’Empresa a l’Hotel Melià
de Sitges, es va fer públic el palmarès dels Premis ADEPG 2016.
La principal organització empresarial del Penedès i el Garraf
va atorgar a la Fundació Santa Teresa el Premi en l’àmbit del
Compromís Social 2016, davant de més de 600 persones
que van assistir a l’acte.
El premi va ser lliurat a la presidenta de la Fundació, la
Sra. Montserrat Jornet, pel Molt Honorable President de
la Generalitat de Catalunya, el Sr. Carles Puigdemont,
acompanyat de l’alcalde amfitrió, el Sr. Miquel Forns i el
president de l’ADEPG, el Sr. Jordi Solé Tuyà.

LA CEPTA GUARDONA A LA FUNDACIÓ A LA 16A NIT EMPRESARIAL
La presidenta de la Fundació, la Sra. Montserrat Jornet, va rebre
del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya,
el Sr. Carles Puigdemont, el president de la CEPTA, el Sr. Josep
Antoni Belmonte i l’alcalde de Salou, el Sr. Pere Granados,
el guardó en la categoria Economia Social atorgat per la
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA).
El lliurament es va fer el 6 de maig en el marc de la 16a Nit
Empresarial, celebrada al Teatre Auditori de Salou, un acte
multitudinari que va aplegar el món polític i empresarial del
nostre territori.
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4.2. EL VENDRELL
CENTRE DE DIA ANNA SERRA
El Centre de dia Anna Serra de l’Ajuntament del Vendrell
està orientat a aquelles persones grans i les seves famílies
que volen continuar vivint a casa seva, però que alhora
necessiten un suport per a la vida diària.
Es tracta d’un servei que potencia la participació en la
comunitat, promou el voluntariat, crea sinèrgies amb
les entitats del territori i integra persones de diferents
condicions. Compta amb el suport i la col·laboració de
l’Associació de Familiars de Malats d’Alzheimer del Vendrell i
el Baix Penedès per a la realització d’activitats.
L'atenció als avis que ofereix la Fundació i la programació de tot
tipus d’activitats, fa que sigui un centre referent en el territori.

MANTENIMENT DELS ELEMENTS DE LA VIA PÚBLICA, L’ENTORN
URBÀ I LA SENYALITZACIÓ
El Centre Especial de Treball també porta a terme el manteniment
de la via pública del Vendrell, mitjançant treballs diversos
com ara la senyalització viària i el muntatge i desmuntatge
d’infraestructures en actes del municipi.
Els treballs han consistit en la reparació dels ferms (reconstrucció
de paviments, vorada, rigola 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.
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

circulació, 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.
També es realitzen tasques de trasllats d'objectes variats que els
hi calguin a les diferents regidories del municipi com Cultura,
Ensenyament, Festes i altres.
En total, la dotació de persones destinades a aquestes
funcions és d’onze: vuit a manteniment i tres directament
vinculats a tasques de via pública.

SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL EN COL•LABORACIÓ
AMB L’EINA
El Servei d’Intermediació Laboral (SIL) és un servei adreçat
a totes les persones amb discapacitat que es troben en
situació de recerca activa de feina o que volen millorar la
seva situació laboral. L’objectiu general de la col·laboració
amb l’Eina és poder oferir atenció especialitzada a les
persones que s’adrecen a la borsa de treball municipal i
acrediten un certificat de discapacitat o una incapacitat
laboral. Concretament, es pretén:

• Orientar i facilitar les eines i els recursos necessaris
en el procés de recerca de feina de les persones amb
discapacitat o incapacitat laboral usuàries del Servei
Municipal d’Ocupació de l’Eina
• Afavorir la inserció laboral de les persones amb discapacitat
registrades a l’Eina, Servei d’Ocupació Municipal.
Al llarg del 2016, el SIL, en col·laboració amb l’Eina, ha registrat
68 nous usuaris i un total de 10 insercions laborals efectives.
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MANTENIMENT D’ESPAIS VERDS
I D’À REES DE JOCS INFANTILS
DEL VENDRELL
Un equip de 34 jardiners del Centre Especial de Treball, en
coordinació amb els serveis tècnics municipals, porten a terme
el manteniment 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.
La majoria d’espais són mantinguts i revisats cada setmana i
també els jocs infantils. Concretament, s’han realitzat 2.320
inspeccions anuals a les àrees de jocs, i 303 manteniments
correctius. Pel que fa als espais verds, destacar les 1.600
operacions anuals de sega de gespes, les 380 desbrossades,
les més de 36 tanques retallades, els més de 300 espais amb
arbrat podats i la reposició de 36 arbres.

Més de

280
espais

Més de

30.000m

2

de gespa

Més de

400.000m2
de desbrossament
Més de

90.000m2
d’altres superfícies vegetals
Més de

7.000ml
de tanques
Més de

4 .000
arbustos
Més de

1 0.000
arbres

62
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àrees de jocs
infantils
amb
més de

240 jocs

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 a
Calafell. 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.

També s’han realitzat altres activitats específiques des del STO
calafellenc. Entre aquestes, cal destacar la visita a l’exposició de
quadres a Cal Bolavà, unes vacances a Girona al mes de maig o
les trobades festives amb els familiars i altres voluntaris.

Els alumnes del Projecte Aula Connecta’t del l’IES Camí de Mar
col•laboren amb les persones del Servei de Teràpia Ocupacional
de Calafell dins d’un projecte d’aprenentatge-servei, en la
confecció d’alguns articles de la revista Valor Afegit, així com
en l’actualització del bloc del Taller Ocupacional o, fins i tot, en
tallers concrets, com el que es va realitzar al mateix institut amb
alumnes de la Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE) per
a crear productes artesanals amb molla de pa.

CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE OCUPACIONAL INTEGRAT AMB UN
CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN A CALAFELL
Durant l’any 2016, s’han realitzat la major part dels treballs de
construcció del futur Centre Ocupacional integrat amb el Centre
de Dia per a gent gran, ubicat als terrenys de la Masia de el Sínia.
Concretament, s’han efectuat els treballs de tancaments,
sòl, cobertes i instal·lacions, restant només els acabats per
als inicis de l’any 2017.

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

D’aquesta forma, la posada en marxa de l’equipament
compartit està prevista per al setembre de 2017.
Tant el disseny com la posterior gestió d’aquests
equipaments parteix del model innovador plantejat per
la Fundació, amb una atenció centrada en la persona,
un caràcter individualitzat i un servei de proximitat, que
permetin l’apropament de la gent gran i de les persones amb
discapacitat al municipi de Calafell, cobrint adequadament
les seves necessitats i optimitzant els recursos disponibles.

Detall de les obres del futur Centre Ocupacional i Centre
de Dia, el novembre del 2016

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 jardineria
del municipi per un període de 10 anys.

El treball conjunt al llarg d’aquest anys
ha permès compartir coneixements i
realitzar una important inversió en un
magatzem al polígon de Calafell que
s’utilitza com a base per a la UTE.
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SERVEI DE JARDINERIA
Des de 1994, la Fundació realitza les tasques de manteniment
de jardins de Calafell a través del Centre Especial de
Treball. L’any 2016, com en els darrers anys, Calafell ha
tornat a rebre tres flors en el concurs de les Viles Florides
catalanes. En aquest concurs es valoren aspectes com la
relació entre l’espai verd i el nombre d’habitants, la relació
entre els recursos destinats al manteniment i la superfície
verda i enjardinada, 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’aquest any, la Fundació ha portat a terme actuacions
de millora dels espais verds realitzant la plantació d’arbrat en
els carrers de Segur poble i platja i planta en el Parc de la Sínia.
També s’han remodelat les jardineres del municipi amb un
disseny molt més modern i colorit.

CALAFELL CREA
El projecte Calafell Crea és un projecte integrat de la Fundació
que es desenvolupa en col·laboració i amb el finançament
de l’Ajuntament de Calafell. L’any 2016 ha contemplat el
desenvolupament del Calafell Crea IV, així com l’inici, a finals
d’any, del Calafell Crea V.
Calafell Crea ha possibilitat, des del seus inicis com a projecte,
el desenvolupament de diverses activitats 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 socials,
petites reparacions en habitatges, l’atenció a joves, gent
gran i persones amb discapacitat i la creació d’una borsa de
voluntariat, potenciant una actitud socialment responsable
per a totes les persones del municipi, amb un gran impacte
social i un nombre molt elevat de participants en el projecte.
En relació als resultats de la quarta edició, s’han creat 11
llocs de treball directes per a persones aturades de Calafell
i s’han format 20 persones més. D’aquestes, catorze havien
finalitzat els cursos a finals d’any, amb una taxa d’inserció al
mercat laboral per sobre del 85%.

HABITATGE
És important destacar que el Calafell Crea IV ha suposat la
introducció de diverses línies innovadores en relació a les
edicions anteriors. Una de les més importants ha estat la
posada en marxa de polítiques actives d’habitatge. Aquestes
mesures, pioneres al municipi, han tingut com a acció principal
la detecció d’habitatge buit amb la finalitat de generar a curt i
mig termini un primer parc assequible a Calafell.
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A més a més, s’ha treballat per mobilitzar el parc desocupat,
propietat de les entitats financeres, tant a través de converses
directes amb elles, com mitjançant l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya. Finalment, una altra conseqüència directa d’aquest
treball de suport tècnic amb l’Ajuntament ha estat la inclusió de
la localitat dins de la llista de municipis de Demanda Residencial
Forta i Acreditada, que permetrà l’accés futur a nous habitatges.

MUNICIPI PET FRIENDLY
Una altra línia encetada en aquesta edició ha estat la posada
en marxa de mesures encaminades a convertir Calafell en
un municipi Pet Friendly, és a dir, en un entorn amable per
la tinença d’animals domèstics. Lligat amb aquest paquet
d’iniciatives, s’ha construït un parc caní a Segur de Calafell i
s’ha iniciat l’estudi per a la implantació d’un refugi d’animals
que doni servei a la localitat.

CENTRE OBERT
El Centre Obert és un servei d’acció socioeducativa adreçat
a nens i nenes amb edats compreses entre els 3 i els 10 anys,
que viuen o han viscut en situació d’exclusió social i que són
derivats per l’equip d’educadors socials de l’Ajuntament de
Calafell i/o les mateixes escoles del municipi.
L’objectiu principal del Centre Obert és promoure el benestar
dels nens i nenes estimulant el seu desenvolupament
personal, prestant especial atenció als casos en què l’entorn
sociofamiliar i comunitari presenten un alt risc social.
A Calafell hi ha dos espais municipals destinats a aquest servei
que funcionen de 17 a 19 h:
• Centre Obert Desgavell, situat a Calafell poble: dilluns i
dimecres.
• Centre Obert Paterols, situat a Segur de Calafell: dimarts
i dijous.
L’equip de professionals està composat per una educadora i una
integradora social, els/les educadors/es i una coordinadora de
la Fundació Santa Teresa. Atenen un total d’uns 30 nens/es entre
els dos Centres Oberts i durant tot el curs escolar.

FORMACIÓ
La part formativa del projecte ha constat de dues vessants
diferenciades. Per un costat, s’ha continuat realitzant un curs
d’hostaleria a l’Escola de Turisme del Baix Penedès. Per l’altre,
s’ha posat en marxa una formació de mediació en el lleure a les
instal•lacions del Vilarenc.
El curs de mediació en el lleure està adreçat a professionals del
sector social que disposin de la titulació de monitor/a de lleure
i que tinguin la necessitat d’ampliar els seus coneixements en la

resolució de conflictes que puguin sorgir entre els/les menors
i/o les seves famílies dins d’un servei d’atenció a la infància
amb persones que visquin o hagin viscut en situació d’exclusió
social.
L’objectiu del curs és formar als futurs monitors/es, que podrien
formar part de l’equip de treball del Centre Obert d’estiu a
Calafell, oferint eines diverses per poder resoldre situacions
inesperades durant la seva intervenció dins del servei.

ALTRES ACTUACIONS
El Calafell Crea IV també ha mantingut el servei de Menjador
Solidari, el qual ha subministrat de mitjana, uns 23 menús diaris
gratuïts a persones derivades des del Departament de Benestar
Social.
També s’ha contractat una brigada d’obres que, a més
de participar en la construcció del parc caní de Segur, ha
intervingut en la millora de voreres en carrers d’aquest mateix
nucli. En paral•lel, dues persones més han estat contractades
com a agents cívics durant l’estiu en tasques de sensibilització
mediambiental i de respecte de l’entorn.
L’Ajuntament i la Fundació valoren molt positivament els resultats
del Calafell Crea. A finals de 2016 s’ha iniciat el projecte Calafell
Crea V, on es continuen les actuacions vinculades a habitatge,
gent gran, persones discapacitades i convivència amb animals
de companyia i on també es posen en marxa altres accions com
ara la recuperació de l’entorn cremat de la muntanya del Comú.
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EL SERVEI DE TERÀPIA
OCUPACIONAL S’A PROPA A
BELLVEI I L’ARBOÇ

4.4. BELLVEI
JARDINERIA
Durant un dia a la setmana, entre un i dos operaris –
en funció 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 porta 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 Masets.
Al nucli de Bellvei s’utilitza una escombradora petita que
facilita el treball en els carrers més estrets del municipi.

4.5. L’ARBOÇ
COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI
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
procés de recerca de feina,
en col·laboració amb el Servei
d’Ocupació Municipal (SOM).

SERVEI DE JARDINERIA
Des de començaments dels anys 90, la Fundació porta el
servei de manteniment de parcs i jardins de l’Arboç, amb tres
persones contractades per a la realització d’aquestes tasques.

Tala i replantació d’arbrat al Parc de Santa Llúcia 2
Donada la greu problemàtica que estaven presentant
els pollancres d’aquest parc, l’Ajuntament de l’Arboç i la
Fundació Santa Teresa han treballat plegats per tal de
realitzar un projecte integral que converteixi aquest espai
en un autèntic pulmó verd per al municipi.
D’aquesta manera, al llarg del 2016, s’han abatut els
pollancres que quedaven al parc, que han estat substituïts
amb un tipus d’arbrat més adequat per a aquest espai.
Les espècies triades per fer la replantació han estat les
pereres, els fals pebrers, els prunus i els til·lers.
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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 d’inserció a la comunitat a 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 activitats
relacionades amb la millora de la qualitat de vida. S’han
promogut les relacions interpersonals entre persones del
poble, la realització d’exercici físic i s’han compartit les
festes populars, entre d’altres. Així mateix, s’ha aportat
suport per desenvolupar habilitats manipulatives.

DIA INTERNACIONAL DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT
El dia 3 de desembre, els Ajuntaments de l’Arboç i Bellvei,
amb la col·laboració del Club Esportiu Garbí i de la Fundació
Santa Teresa, van organitzar a l’Arboç els diversos actes
de celebració del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat. Aquests van consistir en una gimcana a la Casa
de Cultura, concebuda específicament per a persones amb
discapacitat, seguida d’una cercavila protagonitzada per la
Batucada Perafort Percussió. Els actes es van tancar amb la
lectura d’un manifest per part de la presidenta de la Fundació,
la Sra. Montserrat Jornet, i un posterior refrigeri.

4.6. SANTA OLIVA
Al llarg de l’any 2016, s’ha continuat realitzant el servei de
neteja 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. A més
a més, també es realitza la neteja del mercat municipal del
Molí d’en Serra tots els dissabtes a la tarda.

4.7. ALBINYANA

CONVENI PER A UN NOU
PROJECTE D’OCUPACIÓ

Al llarg del 2016, l’Ajuntament d’Albinyana i la Fundació
Santa Teresa han decidit signar un conveni que regula el
nou projecte d’ocupació de persones en risc d’exclusió
social d’Albinyana. Aquest projecte sorgeix a partir de la
sensibilitat de l’Ajuntament entorn aquest col•lectiu i de
les necessitats que es detecten al municipi en quant a la
formació i inserció laboral d’aquestes persones.
D’acord amb diferents estudis, es pot afirmar que les polítiques
actives d’ocupació suposen una intervenció important a
l’hora de mitigar l’impacte de la desocupació. Aquestes s’han
d’utilitzar, entre d’altres finalitats, com una mesura temporal
per a finançar l’ocupació en èpoques d’escàs creixement,
per exemple, mitjançant programes d’ocupació transitòria.
La majoria de les polítiques actives d’ocupació se centren en
intervencions orientades a l’oferta, amb la finalitat de preparar
a les persones per a l’ocupació. Per tant, es considera que les
polítiques actives d’ocupació han de considerar d’una forma
prioritària, la inclusió de la formació.
Les persones treballadores del Pla d’Ocupació, al llarg del
període en què han estat contractades, han rebut formació
en les àrees de prevenció de riscos laborals i s’han format en
les competències bàsiques de les tasques que han portat a
terme. A més a més, s’han treballat hàbits i habilitats bàsiques
per al treball, necessaris per a incrementar la seva ocupabilitat.

Jardí dels aromes, colors i textures del vi i del
cava. Intervenció temporal del CET Serveis a
Cubelles
Intervenció ideada, dissenyada i realitzada per l'equip
del CET Serveis Cubelles de la Fundació Santa Teresa
per a la passada Festa de la Verema, organitzada per
l'Ajuntament de Cubelles, el 9 i 10 de setembre del 2016.
A partir de l'encàrrec rebut de decorar temporalment
l'entrada de l'espai on es realitzava aquesta festa, de
bon principi es va pensar que aquesta intervenció havia
de destacar els avantatges i valors de la reutilització
de materials de l'entorn del món del vi i agrícola, tals
com: ampolles de vi i cava, taps de suro, palets de fusta,
totxana triturada, triturat vegetal, closques de fruits secs
i pa sec; combinat amb materials vegetals i orgànics,
amb l'objectiu de destacar també els aromes, colors
i textures del vi i del cava, formant una composició
atractiva també des de la perspectiva visual i paisatgista.

Neteja i esbrossada d’espais i adequació de
vial a la Dàrsena Portuària de Cubelles
Durant l’any 2016, la Fundació Santa Teresa va realitzar
una intervenció de neteja i esbrossada dels espais verds
de la Dàrsena Portuària de Cubelles, així com l’adequació
del seu vial d’accés. Les feines van consistir en la neteja
i esbrossada dels espais verds de la dàrsena mantenint,
però sense intervenir, una àrea de major interès natural
i faunístic format per canyissar, tot delimitant també els
espais amb pals de fusta i cordes, així com millorant els
paviments i drenatges del vial d’accés existent.

4.8. CUBELLES

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 2016 hi
han treballat 13 persones.
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5. Compromís amb les persones
5.1. Qualitat de la contractació
De les 318 persones treballadores a finals de 2016, un
68% gaudeix de contractació estable, el 82% resideix a la
mateixa comarca del Baix Penedès i l’antiguitat mitjana de
la plantilla és de 9 anys.

318

Contractació
estable

Resideix a la
comarca del
Baix Penedès

Total de persones
treballant

68%

82%

Estabilitat

Proximitat

5.2. Pla d'igualtat

Al 2016 s’ha treballat per garantir la qualitat de la
contractació i la promoció dels treballadors i treballadores,
fonamentalment de les persones amb discapacitat
i/o trastorn mental, millorant la seva formació i la seva
ocupabilitat. Així mateix, s’ha tingut en compte la paritat i
la no discriminació per qualsevol motiu.

Total de
professionals

318
professionals

Professionals
amb discapacitat
55%

159

45%

176 142
homes

professionals

dones

26

66%

34%

105 54
homes

dones

5.3. Prevenció de riscos laborals
Des de la Fundació Santa Teresa es porta a terme una
tasca continuada de conscienciació de tot el col·lectiu
treballador en matèria de Seguretat Laboral mitjançant,
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 seguretat, investigacions dels accidents/incidents
ocorreguts amb la incorporació d’accions de millora,
reunions del Comitè de Seguretat i Salut, auditories del
sistema de gestió integrat i, finalment, la programació del
Pla Anual d’Accions Formatives que es defineix per a cada

departament i que incorpora aquells aspectes relacionats
amb la prevenció de riscos laborals.
Amb totes aquestes eines, s’han incrementat progressivament
els recursos i esforços que la Fundació inverteix en seguretat
laboral, aconseguint per exemple, uns bons resultats
en els Informes de Visites de Seguretat i en l’indicador
d’accidentalitat general i per departaments.
També s’ha renovat la certificació OSHAS 18001 per a totes
les activitats que porta a terme la Fundació.

5.4. Formació
A la Fundació Santa Teresa es continua apostant per la formació
dels treballadors i treballadores. Al llarg de l’any 2016, un total
de 546 d’alumnes han participat en 117 accions formatives
realitzades, amb un total de 2.782,50 hores de formació impartida.
El 38% de les persones participants han estat treballadors amb
discapacitat i el 44% de les persones participants, dones.

546

professionals formats 2016

38%

professionals amb discapacitat

56%

44%

Homes

Dones
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5.5. Voluntariat
Vols? sentir el voluntariat ha seguit evolucionant i
consolidant la participació de les persones que han decidit
activar-se des de l’actitud voluntària, tots ells/es formen
part d’un col·lectiu actiu de ciutadans i ciutadanes que
assumeixen la responsabilitat de participar activant accions
voluntàries i aposten per la transformació social.
Per aquest fet, aquest any s’ha incidit en l’actitud vital del
voluntariat activat a la Fundació, no només com a experiència
individual, com a manifestació personal i lliure que sorgeix
de voler respondre de manera activa davant les necessitats
de l’entorn que percebem desajustades, sinó donant èmfasi
al fet d’entrar en consciència que s’està realitzant una tasca
col•lectiva (experiència social).
Durant el 2016, el voluntariat implicat ha donat energia al
projecte i ha potenciat noves relacions, ha ampliat i compartit
valors i ha vetllat per donar suport des de la proximitat
i amb presència. S’hi han vinculat un total de 69 persones
voluntàries actives, establertes en els diferents programes
del projecte: Vols? Aportar Coneixements, Vols? Quedar, Vols?
Acompanyar, Vols? Conviure i Vols? Col·laborar en família.
Al llarg d’aquest període, s’han beneficiat aproximadament
un centenar de persones amb diversitat funcional, amb
dificultats derivades de la salut mental i gent gran, de noves
oportunitats que han revertit en enriquiment de qualitat de
vida: l’acció voluntària té com a objectiu posar en augment

28

els suports personalitzats per tal que les persones puguin
projectar el seu estil de vida desitjat.
El voluntariat actiu i compromès en el projecte Vols? sentir
el voluntariat, ha valorat molt satisfactòriament l’activitat
del projecte durant el 2016. Des de la Fundació, agraeix el
seu compromís actiu i es reafirma que el projecte està viu
quan hi ha persones que s’hi comprometen i el viuen com a
propi, com a part de la seva actitud de vida. Gràcies!

“El que m’agrada de l’ajuda recíproca i desinteressada
entre dues persones és la incertesa de no saber, al
final, qui va tenir la sort de conèixer a qui”. Anònim

6. Dades econòmiques

Durant l’any 2016 hem obtingut la xifra de 8,06 milions d’euros
d’ingressos, dels quals un 52% provenen d'ingressos per
vendes i prestació de serveis del CET, un 44% són ingressos
procedents de Concerts Socials (prestació de serveis socials per

a l’administració) i un 4% són altres ingressos. El pressupost s'ha
destinat en un 72% a Despeses de Personal, un 17% a Compres,
un 7% a Altres Despeses i un 4% a Amortitzacions.

Despeses 2016
7%

Ingressos 2015
4%

4%

Altres Despeses
d’Explotació

0%

Altres Ingressos
Explotació

Amortitzacions

Ingressos Financers

0%

Ingressos extraordinaris

72%

17%

44%

Despeses
de personal

Aprovisionaments

52%

Ingressos per
serveis socials

Ingressos
per facturació

Altres Serveis

6,03%

Servei de Menjador

Voluntariat

0,18%

1,31%

Centre Especial Treball

45,76%

Centre de Lleure
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0,30%

Projectes Territoris Integrats

2,29%

Serveis Suport a la Llar

15,26%

Serveis d'Integració Laboral

0,86%

Centres Formatius

14,24%

Centres Dia Gent Gran

3,41%

10,36%

Centres Ocupacionals

Participacio Pressupost 2016
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7. Gestió ambiental
La Fundació ha continuat desenvolupant el seu compromís
amb la sostenibilitat ambiental dels seus serveis i activitats.
Durant l’any 2016, s’han desenvolupat les següents activitats i
obtingut els següents resultats:
• S’ha reduït el consum de combustibles gràcies a l’aplicació
de polítiques de major proximitat dels serveis, que redueixen
la necessitat de transports i desplaçaments i gràcies a la
renovació gradual de la flota de vehicles. Al llarg dels darrers
tres anys s’ha acumulat una reducció del 14’2%.
• S’ha reduït la generació de restes vegetals en un 8%,
gràcies a una política de millora de la qualitat de l’arbrat,
adaptant la poda de cada arbre a les necessitats de
l’espècie, l’exemplar i l’espai on es troba.
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• El consum de productes fitosanitaris i fertilitzants ha
continuat a la baixa. Durant el 2016, s’han reduït en una
tercera part respecte a l’any 2015, tot acumulant un descens
de 4’3 vegades el consum de l’any 2010. D’aquesta forma,
s’ha passat d’un consum de més de 4.000 litres anuals
a menys de 1.000 litres, gràcies sobretot a la dràstica
reducció de l’ús de productes herbicides.
• S’ha elaborat, presentat i aprovat un projecte forestal de
prevenció d’incendis i millora de l’entorn i d’hàbits a l’àrea
recreativa de la serra del Montmell.
• S’ha mantingut actiu el bloc de medi ambient de Fundalis,
generant 6 publicacions de conscienciació i informació
ambiental, amb 346 visualitzacions.

8. Projectes compartits
8.1. La Fundació Tutelar de

les Comarques de Tarragona,
un servei de proximitat
LA FUNDACIÓ TUTELAR DE LES COMARQUES DE TARRAGONA. UN SERVEI DE PROXIMITAT

2010

2011

2012

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

31%

26

persones

16

persones

14%

7

persones

Alt Camp

Tarragonès

51%

Baix
Penedès

Baix
Camp

La distribució de persones tutelades per comarques és la
següent:

4%

2

persones
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2013

51 persones

2009

47 persones

2008

47 persones

33
persones

2007

38 persones

22 persones

Una de les novetats més destacades d’aquest 2016 és la
posada en marxa del programa de voluntariat de la Fundació,
gràcies al suport de la Diputació de Tarragona.

15 persones

L’objectiu principal és garantir el benestar de les persones
tutelades i el respecte dels seus drets i interessos. S’ha
treballat directament amb cadascuna de les persones, en els
10 persones

Aquest 2016 s’han assolit diversos objectius: disposar d’un
servei jurídic per tal de poder assessorar i rebre suport sobre
temes legals, s’han posat en marxa els protocols de la Fundació,
s’ha continuat treballant en els aspectes de salut i hàbits de la
persona i s’han fet xerrades informatives per a les famílies.

7 persones

seus objectius, somnis, fites, per tal que aconsegueixin una
major qualitat de vida i, alhora, incrementar la seva felicitat.

2 persones

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 persones incapacitades, amb discapacitat
intel•lectual, persones amb malaltia mental i vellesa assistida
a les nostres comarques.

2014

2015

2015
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8.2. Entigest

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 persones. Pretén ser una eina que faciliti la feina dels
professionals, tot revertint en una millora en la prestació del
servei a les persones usuàries i a les seves famílies.
En el mòdul de persones, la millora més significativa que s’ha
implantat durant l’any 2016 ha estat la utilització del programa
per portar a terme tota la gestió dels diferents processos que es
realitzen en el marc del servei de menjador. Aquests processos
es poden dividir en dos grups diferenciats. Per una banda,
hi ha tota l’operativa del propi menjador: registre compartit
de la dieta, al·lèrgies i intoleràncies, registre compartit de la
presència, comanda a cuina o càtering, generació dels llistats
de menjador i registre de les incidències en els quals hi han
participat els diferents equips d’atenció a les persones.

• REFLEXIONA: Què t'ha portat fins aquí? Quines són les
teves raons per fer voluntariat, què et mou?
• OBSERVA el que t'envolta: Quines iniciatives socials
detectes? Quines necessitats tenen?
• VALORA: Què pots aportar? De quin temps disposes, què
t'interessa?
• APROPA'T a les entitats i organitzacions. Demana informació,
forma't o concreta quin serà el teu compromís.
• ACTIVA'T en el projecte de Voluntariat donant suport i
oportunitats d'enriquiment mutu. Tu també en formes part!
"De voluntaris/es en som molts i encara en podem ser més".
T'hi VOLS? comprometre.
VOLS? SENTIR EL VOLUNTARIAT, VOLS? OFERIR EL TEU
TEMPS, LA TEVA EXPERIÈNCIA I EL TEU COMPROMÍS. Si ho
VOLS?, en parlem.

Per altra banda, també s’ha treballat amb els equips dels
departaments d’administració per tal de poder generar els albarans
i factures dels serveis de menjador i la generació dels suports
per a la realització de les remeses de cobraments i la gestió dels
impagaments. Tota la informació generada queda registrada per tal
que, tenint en compte els permisos de serveis i centres que tenen
els usuaris, puguin accedir a la informació de cadascun dels passos.
Així doncs, la utilització del programa pels diferents serveis i
departaments de l’entitat representa una millora de la qualitat en
la gestió de la informació dels serveis d’atenció a les persones de
la Fundació i és una eina que facilita la feina dels professionals,
cosa que acaba revertint en una millora en la prestació del servei
a les persones usuàries i a les seves famílies.

8.4. Sistema integrat

de gestió - millora
Projecte voluntariat continua
Vols?

8.3.

Vols? sentir el voluntariat és un projecte comú, activat a
les fundacions Santa Teresa, Onada i Ginac. Mitjançant cinc
programes (Vols? Aportar Coneixements, Vols? Quedar, Vols?
Acompanyar, Vols? Conviure i Vols? Col·laborar en família), ofereix
l’oportunitat a la ciutadania de trobar la raó personal per moure’s
i implicar-se, si així ho desitgen, en la construcció social.
El projecte sempre es mostra amb el lema VOLS?, el qual pretén
convidar a la ciutadania a plantejar-se ser partícip de l'acció,
constructiva, comunitària i transformadora que és el voluntariat.
Per tal de sensibilitzar entorn el voluntariat,
l'associacionisme i els seus valors, s’aproxima el projecte a
la ciutadania en general, mitjançant unes pautes reflexives
que els convidin a interessar-se per aquesta acció voluntària
i transformadora:
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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,
ja que permet a tots els treballadors actuar amb uns mateixos
criteris, treballats i consensuats, 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
obtinguts
permeten
continuar
aprenent i millorant diferents aspectes
dels processos i dels diferents serveis
que la Fundació realitza per a les
persones.

8.5. Sinergrup

LA
’ ssociació Sinergrup (Grup d’Entitats amb Sinergia Social)
agrupa vuit organitzacions d’economia social, sense ànim
de lucre, que treballen en l’atenció a col·lectius vulnerables,
fonamentalment persones amb discapacitat i trastorns mentals.
Sinergrup respon a la necessitat de millora de la gestió a
l’hora 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
Sinergrup. Durant l’any 2016 s’ha col•laborat i participat en
diversos projectes i iniciatives:
Estreta participació en el projecte: “Nous models d'atenció
centrats en les persones i el seu envelliment (II)”, aportant
l’expertesa de la Fundació Santa Teresa i els seus models
d’intervenció.
Estades de professionals d’atenció directa i d’intercanvi entre
les entitats de Sinergrup. S’han realitzat estades professionals i
la promoció de visites. Aquest any i com a novetat, s’ha ampliat
a altres perfils professionals i de diversos serveis dins l’àrea
d’atenció a les persones.
Participació en el grup de treball amb altres responsables de
gestió laboral i formació de Sinergrup. Participació i assistència
en diverses formacions i monogràfics:
• Jornada tècnica: Intercanvi d’experiències i bones
pràctiques entorn l’envelliment.
• Monogràfic: Per què és important tenir un model de
negoci? El model canvas

Aproximació per conèixer nous models
Un grup de professionals d’Amadip-Esment (Palma de Mallorca)
han vingut a Catalunya i s’han reunit amb responsables i tècnics
de les entitats de Sinergrup, per aprofundir en el seu model de
formació dual.
D’altra banda, aquest any, professionals de Sinergrup han visitat
l’entitat basca Lantegi Batuak, per conèixer el seu model.
Incidència
Des de Sinergrup es continua manifestant la disconformitat
davant l’Administració per la tributació del programa de
suport a l’autonomia en la pròpia llar per part de les persones
beneficiàries del servei.
Es mantenen reunions amb representants del govern, com la
mantinguda amb el Director General d’Economia Social, Tercer
Sector, Cooperatives i Autoempresa, el Sr. Josep Vidal.
Millores en aplicacions i programes informàtics
Participació en un grup d’interès mutu: Docuware. Gestor
documental i de traçabilitat. Amb una negociació conjunta amb
el proveïdor per aconseguir avantatges i preus interessants
per als socis de Sinergrup.
Així mateix, es continua aportant millores en el programa
informàtic Entigest que permet la gestió de tota la informació
relativa als treballadors i a les persones ateses. Aquest any
s’incorporen millores en els mòduls, a proposta de les entitats,
i corresponents a: Inserció laboral (Fundalis) i la gestió per
competències (A. Sant Tomàs).
Podeu ampliar més informació a www.sinergrup.net
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9. Actes participatius

Sortida de l'Escola de turisme

Trobada familiar a la llar-residència Mar i Cel

Participació en el Tast Social 2016

Protagonistes de la campanya de Dincat Plena Inclusió,
“Això enganxa”

Dinàmica “El riu on tots naveguem” amb l’empresa Esteve
Química, S.A.

Acte de cloenda del Curs 2015-2016 a l’Escola de Turisme

Partit de futbol al Cruyff Court del Vendrell

Lliurament dels premis de la CEPTA, Nit Empresarial 2016
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10. Agraïments
• ADEPG

• Consell Esportiu del Tarragonès

• Agència de l’Habitatge de Catalunya

• Cuines del Vendrell

• Ajuntament d’Albinyana

• Diputació de Tarragona

• Ajuntament de l’Arboç

• Esteve Química, S.A.

• Ajuntament de Bellvei

• Famílies de les persones de la Fundació

• Ajuntament de Calafell

• Fundació Bancària La Caixa

• Ajuntament de Castellet i la Gornal

• Fundació Ginac

• Ajuntament de Cubelles

• Fundació Privada Onada

• Ajuntament de Santa Oliva

• Fundació Tutelar de les Comarques de
Tarragona

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

• Generalitat de Catalunya
- Departament d’Empresa i Coneixement
- Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies

• Associació Sinergrup
• Associació Trèvol
• CEPTA

• Grup de Voluntaris de la Fundació

• Clients del Centre Especial de Treball

• Patronat Municipal Hospital-Asil del Santíssim
Salvador

• Consell Comarcal del Baix Penedès
• Consell Esportiu del Baix Penedès

• Proveïdors de la Fundació
• Professionals de la Fundació
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Av. Santa Oliva, 20-22
43700 El Vendrell. Baix Penedès

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

Compromis amb les persones,
compromis amb el territori

