Compromís amb les persones
Compromís amb el territori

DOSSIER
de PREMSA

Fundació Santa Teresa

ens continua permetent crear moltes sinergies i avançar en la qualitat
assistencial i en la viabilitat econòmica dels nostres projectes,
construint un futur compartit. La posada en funcionament de la
Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, ha estat una de
les fites aconseguides en aquest sentit.
Malauradament, el nostre Sector encara no ha sortit de la crisi, amb
retallades o congelacions de subvencions dels serveis assistencials i
del CET durant 10 anys, i alguns moments complicats per poder
mantenir el volum d’ocupació dins del CET. Tan sols treballant amb
il·lusió, professionalitat, proactivitat i innovant, hem pogut mantenir
i millorar el nivell d’atenció a les persones. Continuem reinventar-nos,
plantejant nous projectes i fent coses noves de manera diferent, amb
el suport de les altres entitats de Fundalis.

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 presa de
decisions, dins d’una cultura de la qualitat i de la gestió sostenible.
La memòria que teniu a les mans mostra, d’una manera resumida, la
nostra actuació al llarg de l’exercici 2018, mitjançant dades corresponents
als àmbits social, econòmic i ambiental, 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.
L’aportació de les persones voluntàries, institucions públiques,
empreses privades, famílies, treballadors i treballadores, i persones
ateses pels diferents centres i serveis de 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,

Volem destacar tres projectes que han marcat aquest exercici:
La posada en funcionament, a partir del setembre, del Centre
Ocupacional i el Centre de dia per persones grans, a la Masia de la
Sínia de Calafell. Es tracta de “Un Centre per a Grans Persones”, un
projecte innovador en l’atenció a les persones i la creació d’ocupació.
L’acabament de les obres de rehabilitació d’un edifici, dins del complex
de l’Avinguda Santa Oliva, per convertir-lo en una llar-residència per
12 persones amb necessitats de suport extens o generalitzat.
La cessió del “Casal de Cunit” i la posada en funcionament del bar, així
com també d’activitats formatives.
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, mantindrem viu l’esperit de
millora permanent i la sensibilitat per treballar amb les persones
que més ens necessiten.

El Patronat
Presidenta Sra. Montserrat Jornet i Jané

Vocal 3 Sr. Avelino Menéndez Suárez

Vicepresident Sr. Ramón Pagès i Castells

Vocal 4 Consell Comarcal del Baix Penedès, representat
per la Sra. Eva Maria Serramià i Rofes.

Secretària Sra. Mari Paz Costas Lombardia
Tresorer Sr. Jaume Salvó i Güell
Vice-secretari Sr. Pedro Antoranz i Calleja
Vocal 1 Sra. Montserrat Miró i Soler
Vocal 2 Sra. Dolors Jané i Berga
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Vocal 5 Sr. Manuel Palou i Serra
Vocal 6 Sr. Benet Jané i Palau
Vocal 7 Sr. Jordi Lluís Guitart Olivé
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Fundalis
Les entitats de Fundalis estem al servei de les
persones i del territori!
Des de l’any 2010 les Fundacions Onada, Ginac i Santa Teresa del Vendrell,
treballem conjuntament dins del Camp de Tarragona, per tal de millorar
la gestió i aconseguir avançar cap a la nostra missió, que és aconseguir la
felicitat de les persones de cada entitat i de les seves famílies.
Intentem multiplicar les possibilitats i les oportunitats per a les
persones amb més dificultats del nostre territori, generant sinèrgies amb
múltiples empreses i organitzacions. Amb la contribució de patronats,
famílies, treballadores i treballadors, persones voluntàries, empreses,
administracions i totes les persones que participen en els diferents centres
i serveis de cadascuna de les entitats de Fundalis, ho estem fent possible.
Som conscients de que la sostenibilitat econòmica, la rendibilitat social
i la innovació estan estretament lligades i són inseparables, i per això
desenvolupem un model d’economia social que posa per davant de tot
a les persones. Compartir recursos, posar en comú el coneixement i el
talent, aprendre dels encerts i els errors propis i dels altres, s’han 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.
Continuem immersos en uns anys molt intensos, marcats per la greu
crisi econòmica general, però també en un temps ple d’oportunitats, que
ens ha permès millorar les nostres instal·lacions, iniciar noves activitats
productives, crear ocupació i oferir suport a moltes persones. Tenim
vocació de servei públic, que ens ha portat a un compromís especial amb les
persones més desfavorides, activant i desenvolupant nous projectes com
menjadors socials, voluntariat, formació i nous suport a la inserció laboral.

La creació, aprovació i posada en funcionament d’un sistema que
aborda la identitat corporativa, codi ètic, compliment normatiu,
gestió estratègica i control de gestió.
Els projectes territorials integrats que desenvolupem a Alcover, Camp
Clar (Tarragona), Arboç-Bellvei, Parc del Francolí de Tarragona, i els
que es porten a terme a l’Escola de Turisme del Baix Penedès i el que
hem iniciat aquest any amb el nou Centre de La Sínia a Calafell, són
una bona mostra de la nostra forma de treballar. Treballar , en estreta
col·laboració amb les administracions locals, i amb diferents agents del
nostre territori, que ens permeten desenvolupar aquests projectes on
les persones, sense etiquetes, son les veritables protagonistes.
Amb el suport de moltíssimes persones i organitzacions, i recolzats
amb l’empenta dels 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.
Moltes gràcies per participar en la creació d’una societat més justa
i solidària!
Entre tots ho farem possible!

Aquest any volem destacar tres fites importants:
La posada en funcionament de la Empresa d’Inserció de les
Comarques de Tarragona, que ben aviat es convertirà en la principal
organització d’aquest tipus del nostre territori.
La creació i certificació d’un nou Sistema Integrat de Gestió, que
s’aplica a les 3 organitzacions.

Fundació Onada a Campclar. Espai de Trobada

Seu de la Fundació Ginac
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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
· Servei de Teràpia Ocupacional Ventall (Vendrell) - STO
· Servei de Teràpia Ocupacional La Sínia (Calafell) - STO
· Servei Ocupacional d’Inserció – SOI
2. CENTRES DE DIA
Centre de Dia la Sínia (Calafell)
Centre de Dia Anna Serra (Ajuntament del Vendrell)
3. CENTRES FORMATIUS
· Centre de Formació Ocupacional - CFO
· Escola de Turisme del Baix Penedès
· Servei Prelaboral
· Punt formatiu Incorpora
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 – SIL Extern
5. SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR - SSLL
· Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar - SSAPLL
· Llars-residències: Ventall i Mar i Cel
· Servei de Respir Familiar
6. PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS
7. CENTRES DE LLEURE I ESPORT
Centre de Lleure i Esport Ventall
8. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL – CET

SERVEIS LABORALS
1. SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL
2. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS
3. SERVEIS AMBIENTALS
4. PINTURA, SENYALITZACIÓ VIAL I MANTENIMENT D’ÀREES DE JOCS INFANTILS
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 1.199 persones mitjançant els seus centres i serveis:

1. CENTRES OCUPACIONALS – CO
Serveis d’atenció diürna adreçats a les persones adultes amb
discapacitat intel·lectual, que de forma temporal o permanent, no
poden accedir a la vida laboral activa. Els CO desenvolupen els
seus objectius a partir de dos serveis:
Servei de Teràpia Ocupacional– STO
Té per objectiu desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats
individuals de les persones, fomentar la seva autonomia
personal i social, i millorar la seva integració a la comunitat.
Disposa de dos centres:
· Al Vendrell, ubicat a l’Avinguda Santa Oliva, 20-22,
amb capacitat per a 96 places.
· A Calafell, ubicat a la Rambla Nova 4-6, amb capacitat
per a 40 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.

2. CENTRES DE DIA
Són serveis d’acolliment diürn, adreçats a persones grans, amb
necessitats de suport en la vida diària.
Ofereixen a aquestes persones, i a les seves famílies, els suports
necessaris per tal de millorar el seu benestar. Afavoreixen
la recuperació de l’autonomia personal i social, facilitant la
permanència en el seu domicili familiar.
Centre de Dia la Sínia de Calafell
Amb capacitat per a 60 persones, forma part del projecte
integrat de Calafell, compartint Activitats amb altre centres i
serveis de la Fundació i de l’entorn.
Centre de Dia Anna Serra (Ajuntament del Vendrell)
Es tracta d’un servei municipal, gestionat amb la col·laboració
de la Fundació.

3. CENTRES FORMATIUS
Ofereixen orientació i capacitació a les persones, afavorint la seva
integració en el mercat laboral.
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Centre de Formació Ocupacional – CFO
Imparteix formació laboral mitjançant programes formatius
que pretenen millorar la qualificació professional o l’assoliment
de competències professionals.
Servei Prelaboral
Té per objectiu promoure la integració laboral de les persones
amb trastorn mental sever, mitjançant l’aprenentatge
d’habilitats socials i laborals.
Escola de Turisme del Baix Penedès
Ofereix formació especialitzada en el sector del turisme que
facilita la inserció laboral o el retorn a la formació reglada. Està
ubicada a l’Avinguda Palfuriana, 104, del Vendrell, dins del
recinte de Santa Maria del Mar.
Punt formatiu Incorpora
Té com a finalitat millorar l'ocupabilitat i aconseguir la inserció
laboral de persones en risc d'exclució social.

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 a
nivell personal i social de cadascun dels treballadors del Centre
Especial de Treball.
Serveis d’Integració Laboral Extern – SIL Extern
Té com a objectiu oferir l’assessorament i el seguiment individual
necessari, per tal d’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).

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

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

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.

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 6 persones,
respectivament, i està ubicada al carrer Roquetes, 48-50 del Vendrell.

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. El Centre desenvolupa diferents
activitats productives que possibiliten al treballador triar en quina
participar, facilitant la seva formació continuada, i promovent la
seva inclusió mitjançant treballs en la comunitat.

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

6. PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS
Els projectes territorials integrats són una clara mostra d’estratègies
compartides amb agents del territori que permeten desenvolupar
projectes on innovació, integració, sostenibilitat econòmica i millora
de la qualitat de vida de les persones estan estretament lligades.
Els projectes territorials aconsegueixen la màxima integració social de
les persones compartint activitats, espais i projectes entre diferents
col·lectius i persones amb diferents capacitats en el seu propi municipi.
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3. Serveis laborals del Centre

Especial de Treball Ventall

El CET té, al final de l’exercici, un total de 171 treballadors i
treballadores amb discapacitat i/o trastorn mental. Les principals
activitats són les següents:

· Disseny i preparació de promocions

1. SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL

· Lots de Nadal

Assessorament tècnic, realització de projectes i execució de tasques de
jardineria o d’adequació d’espais.
· Gestió d’espais verds
· Gestió del medi natural: treballs forestals, a lleres,
en espais naturals i espais rurals

· Mailings, encartaments, plegats
· Verificacions de peces

6. ENCLAVAMENTS LABORALS
Es desenvolupen activitats productives que tenen relació directa amb
l’activitat principal dels clients, fent-ho des de les seves pròpies instal·lacions.
· Permet una reducció dels costos de transport i de l’impacte
ambiental

2. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS

· Millora la traçabilitat

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

· Permet reduir l’inventari

· Neteja d’edificis i equipaments

· Permet afrontar els canvis urgents de planificació i programació
· Facilita la resposta a les puntes de producció

· Neteja viària

7. SUPORT A ESDEVENIMENTS

· Neteja de vehicles

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

3. SERVEIS AMBIENTALS
El compromís i respecte pel medi ambient, com un dels principals valors,
han portat a incloure aquest servei dins del marc d’activitats del CET.

· Suport logístic
· Preparació per a conferències, exposicions, fires,...

· Recollida i gestió d’oli vegetal

· Muntatge d’entarimats

· Recollida de residus vegetals

· Col·locació i retirada de taules i cadires per festes

· Elaboració i execució de projectes amb impactes ambientals
positius

8. GESTIÓ D’APARCAMENTS

· Campanyes de sensibilització ambiental

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

· Disseny i execució de tallers i activitats educatives ambientals

9. SERVEIS TURÍSTICS I DE RESTAURACIÓÓ

4. PINTURA, SENYALITZACIÓ VIAL I MANTENIMENT D’ÀREES
DE JOCS INFANTILS
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.
· Manteniment d’àrees de jocs infantils

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.
· Bar la Canya · Parc d’aventura Diver

· Senyalització viària

10. TASQUES DIVERSES

· Pintura

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...

5. SERVEIS INDUSTRIALS
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.
· Muntatges de components
· Acabats de productes
· Etiquetat, envasat i encaixat de productes diversos
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Serveis de jardineria i treballs al medi natural

49%
35%
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Serveis de neteja i manteniment d’espais

Serveis turístics i de restauració

Suport a la gestió d’entitats socials

Serveis industrials

Gestió de centres de dia

Altres facturacions

6%
Serveis de jardineria i
treballs al medi natural

6%
Gestió Centres de Dia

Suport a la gestió d’entitats socials

4%
Serveis industrials

Serveis de neteja i manteniment d’espais

Serveis turístics i de restauració

113

Distribució d'empreses
per servei
Volum econòmic per
tipus de serveis

empreses
4,4 milions d'euros

El 2018, el CET Ventall ha prestat els seus serveis a 113 empreses i
administracions públiques.

4,4M€

El 2018, el CET Ventall va efectuar treballs per un
import superior als 4,4 milions d’euros.

1%
44%
15%
13%
10%
10%
6%
2%
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4. Projectes territorials
4.1. BAIX PENEDÈS

SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR
LLARS-RESIDÈNCIES
Al llarg de l’any el Servei de Llar-Residència ha continuat treballant
per adaptar-se a les necessitats de les persones que viuen a les llars,
tot flexibilitzant l’horari dels professionals, adquirint noves ajudes
tècniques i amb una metodologia de treball basada en la Planificació
Centrada en la Persona (PCP). La prioritat són els desitjos i somnis de
cada persona que s’atén. Gràcies al suport dels professionals, família,
amics i comunitat es continua avançant per treballar al costat de les
persones, per tal que puguin prendre decisions relacionades amb el
seu dia a dia i puguin complir les seves il·lusions i objectius.
També ha estat molt important poder anar donant resposta a les
demandes personals que han anat realitzant les persones que viuen a
les llars, ja sigui a nivell d’infraestructures o individual.

LLAR-RESIDÈNCIA MAR I CEL

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.
Enguany s’han adaptat dues habitacions noves individuals i
l’objectiu és anar ampliant aquesta possibilitat. La cuina, el
menjador i el porxo són altres espais comuns on les persones
comparteixen la seva quotidianitat.
Durant el 2018 s’han fet millores i reformes als habitatges, com la
col·locació de toldos i mobiliari urbà i la pintura de diferents espais
per adaptació i millora de l'entorn.
Com a activitats lúdiques, 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.

Situada al centre de El Vendrell, la Llar Mar i Cel ha continuat
treballant per consolidar 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 la seva
habitació amb una altra 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. Al 2018 s’ha adequat l’entrada de la Llar i s’ha creat
una sala audiovisual, tot adquirint bancs i jardineres per crear nous
espais per compartir activitats.
Un dels moments destacats del 2018 ha estat la trobada familiar
organitzada per Nadal, on es va poder gaudir d’un dinar al Restaurant el
Xaloquell on van participar 110 persones, per continuar establint llaços
entre familiars, professionals i persones que viuen a les dues llars. Va
ser un dinar molt especial i emotiu, ple de sorpreses, com un recital de
poesies realitzat per una de les persones de la llar, música en directe, un
vídeo sobre el dia a dia a les dues llars i un obsequi per totes les famílies.

LLAR-RESIDÈNCIA VENTALL
La Llar Ventall, una preciosa casa colonial antiga i molt acollidora,
ha tingut un 2018 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.
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SERVEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA EN LA PRÒPIA LLAR – SSAPLL
Al llarg del 2018, un total de 25 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.
Aquest any 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 vuit estades de Respir familiar.

13

MEMÒRIA 2018 · www.fundaciosantateresa.org

SERVEIS INDUSTRIALS DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
Durant tot l’exercici 2018 l’activitat productiva de Serveis Industrials
s’ha mantingut en la transformació i envasat de diversos productes
de gran consum, principalment dels següents clients: Affinity,
Teichenné, Citysens, Fundació Ginac i Fundació Onada.

L’adaptació del lloc de treball i la flexibilització ha estat, un any més,
una línia a seguir. A partir de peticions dels propis treballadors, hi
ha persones que han passat a treballar a altres seccions de l’entitat
(suport a STO, neteja, administració, etc...)

Amb la finalitat de diversificar les activitats dels Serveis Industrials,
s’ha consolidat un nou projecte activat a l’any 2017 dedicat a la
recuperació i classificació dels residus d’Affinity, millorant la feina de
selecció i classificació i col·laborant amb els clients en la reducció de
l’impacte ambiental, sorgit dels seus processos productius.
També cal destacar que, un any més, s’ha pogut col·laborar amb la
Fundació Onada per la gestió i manipulació dels lots de Nadal dels
clients del Tarragonès.
En referència a la plantilla de treballadors, durant el 2018 ha estat
formada per 43 persones, mantenint el mateix volum de l’exercici
anterior. Cal destacar que un 60,46% són dones.

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
El servei de neteja viària del CET Serveis s’ha concentrat aquest 2018,
a tres municipis: Santa Oliva, Bellvei i Castellet i La Gornal.
Per executar aquests serveis es disposa d’una màquina escombradora
d’aspiració i aigua d’elevada capacitat i amplada de treball, òptima
per al treball en carrers amplis i llargs, urbanitzacions i polígons
industrials; i també una màquina escombradora d'arrossegament
i aigua de mida petita, versàtil per a nuclis antics, voreres, places i
zones de freqüentació de vianants.
Entre les dues màquines s’han realitzat més de 230 jornals de
neteja, acompanyats de peons equipats amb bufadora, així com
d’altres intervencions de neteja manual, buidat de papereres, neteja
d’entorn de contenidors, etc.

PROGRAMA INCORPORA
La Fundació Santa Teresa i l’Obra Social “La Caixa” han renovat el
conveni de col·laboració del programa d'integració laboral Incorpora,
que té com a objectiu facilitar la inserció laboral de persones en risc
d'exclusió a l’empresa ordinària.

Formatiu Incorpora i al llarg del 2018 van realitzar-se 2 accions
formatives a les que es van inscriure 46 persones de les quals 26
van finalitzar la formació. S’han aconseguit 51 insercions i s’ha
proporcionat informació i suport a 47 empreses, de les quals 38
són noves empreses visitades.

Al llarg d’aquest 2018, la Fundació Santa Teresa ha donat suport
a 158 persones noves que estaven en procés de recerca de feina:
89 amb certificat de discapacitat i la resta d’altres col·lectius amb
necessitats de suport per a la integració laboral. L’entitat és Punt
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ESCOLA DE TURISME DEL BAIX PENEDÈS
L’Escola de Turisme del Baix Penedès es un centre de formació en
hostelería i turisme que té com a finalitat millorar l’ocupabilitat
de les persones amb dificultats d’inserció laboral, amb la creació
de condicions favorables a la inserció, en col·laboració amb els
empresaris del sector del turisme de la comarca del Baix Penedès.
Gràcies a la implicació del territori i a la col·laboració d’entitats,
administracions i del mateix sector del turisme, l’Escola disposa
d’un model d’ensenyament integrador, innovador i de qualitat.
Durant el 2018 s’han encetat nous projectes, com el projecte
Singulars o la col·laboració amb l’empresa externa ITEMformació,
amb qui s’han realizat diferents tutories i avaluacions. També s’han
dut a terme diverses accions formatives com:
Programes de formació i inserció (PFI d’Auxiliar d’Hoteleria,
cuina i serveis de restauració)
Curs Pont (en col·laboració amb l’Ajuntament del Vendrell )
Curs HOTR26DCP d’Auxiliar de cuina. Adreçat a persones amb
discapacitat
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Curs HOTR0108 Operacions bàsiques de cuina
Curs HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar
Curs HOTR0308 Operacions bàsiques de càtering

PROJECTE SINGULARS
L’objectiu dels projectes singulars és reforçar les competències
professionals de les persones joves desocupades i no integrades en
el sistema d’educació o formació, mitjançant mesures de suport
a l’activació, millora de l’ocupabilitat, foment de l’emprenedoria i
suport a la contractació.
Aquestes accions formatives, dutes a terme a les noves
instal·lacions de La Sínia, a Calafell, han donat cabuda a uns 100
alumnes, que han realitzat pràctiques a 48 empreses diferents.
36 persones, 4 d’elles amb discapacitat, han estat finalment
contractatades. 6 alumnes del Programa de Formació i Inserció
(PFI) van aprovar les proves d’accés a estudis de Grau Mitja, i 4 d’ells
segueixen estudiant formació reglada.

MEMÒRIA 2018 · www.fundaciosantateresa.org

Durant l’any s’han millorat les sinergies entre els diferents serveis
de l’entitat, creant espais i temps compartits per millorar en tos els
aspectes de la formació i de la prospecció d’empreses.
Actualment l’Escola te lligams col·laboratius amb 220 empreses del sector
a les comarques del Baix Penedès, Tarragonès, Alt Penedès i Garraf.
Entre les nombroses empreses i organitzacions que col·laboren
amb l’Escola de Turisme, en aquesta ocasió es destaca:
Jove Baix Penedès – Impulsors Garantia Juvenil
Celler Augustus Forum
Gremi d’hostaleria del Baix Penedès
Alberg 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.
Fundació Bancària La Caixa. Programa Incorpora
Mercadona
Cellers Cooperatius Penedès. CEVIPE
Associació malalts d’Alzheimer i altres demències de Vendrell i
Comarca.

i Comarca.
Realització d’un càtering formatiu per les Jornades de Taules
de convivència i justícia realitzat als jardins del Museu Déu.
Realització d’un càtering formatiu per a la Jornada de dones
emprenedores de Calafell.

SORTIDES FORMATIVES
Visita a les Caves Freixenet i al Celler Augustus Forum.
Sortida formativa a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils i
a les caves Freixenet.

Per seguir tota l’actualitat de l’Escola de Turisme del Baix Penedès:
EscolaDeTurismeDelBaixPenedes
@escolaturismebp
@escolaturismebp

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES FORMATIVES
Exposició del artista Jordi lluís Rovira conjuntament amb la
realització d’un càtering de portes obertes.
Exposició de l’artista Manuel Torres Illana amb la realització
d’un càtering de portes obertes.
Exposició de l’artista Pilar Juarez Ayala amb la realització d’un
càtering de portes obertes.
Realització d’un càtering formatiu per a 135 persones de
l’Associació malalts d’Alzheimer i altres demències de Vendrell

PROJECTE TURÍSTIC DIVER
DIVER PARC és un projecte de la Fundació Privada Santa Teresa
que promou la integració laboral i la cohesió social i la dinamització
turística del territori en un espai privilegiat per gaudir de diverses
activitats i serveis format per diversos serveis com un parc d’aventures
amb tirolines i el xiringuito la Canya.
El Parc d’aventura s’ha consolidat any rere any com un recurs per a
escoles, esplais, agrupacions, empreses, per realitzar una activitat
d’aventura per a totes les edats i passar un dia a la platja de Comaruga i Sant Salvador. Les festes d’aniversari han tornat a ser estat un
dels èxits d’aquest any.
El Xiringuito La Canya segueix sent un lloc de moda per prendre
alguna cosa al vespre, a la platja, amb tota la família. S’ha pogut gaudir
dels sopars a la fresca, de la Truckonada (la foodtruck de la Fundació
Onada) i altres activitats, com el Cinema a la Fresca o les Sardinades.
Durant l’any, habitualment treballen 2 persones al parc i 2 al xiringuito.
A l’estiu l’equip s’incrementa fins a 20 persones, entre monitors de

parc i cambrers. Els cambrers acostumen a ser exalumnes de l’Escola
de Turisme del Baix Penedès que no s’han inserit laboralment i/o que
poden compatibilitzar la feina de temporada amb els estudis.
Al 2018 el Parc Lúdic ha pogut complir els següents objectius:
Crear ocupació per a persones amb dificultats d’inserció i amb
discapacitat.
Manteniment del nombre de grups visitant i de festes d'aniversari
celebrades al Parc Lúdic
Dinamització de l’entorn, suavitzant l’estacionalitat turística.
Creació de dues activitats noves, un salt al buit des de 13 metres
i Activitats adreçades a empreses, amb dinàmiques de grup de
cooperació d'equips
Per seguir tota l’actualitat del Diver:
DiverParcLudic
@diverparcludic
@diverparcludic
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PROJECTE DE RESTAURACIÓ TASTA
Des de la cuina central, de l’Escola de Turisme, s’ofereix el servei de
menú diari de càtering per a col·lectivitats. Actualment es realitzen
més de 300 menús diaris per a escoles, menjadors socials, centres de
dia i escoles bressol.

EL SERVEI D’INTEGRACIÓ LABORAL
El Servei d’Intermediació Laboral (SIL) és un servei adreçat a totes
les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i d’altres col·lectius
en risc d’exclusió social, amb finalitat afavorir la seva integració o
millora laboral.
El seu objectiu és oferir atenció especialitzada a les persones que
acrediten un certificat de discapacitat o un trastorn mental. Al
llarg del 2018, el SIL ha possibilitat 53 insercions en 26 empreses
contractants.
S’han realitzat fins a 80 visites a empreses, de les quals 46 no havien
tingut abans cap contacte amb la Fundació.
En conjunt, el Servei ha atès 285 persones al llarg del 2018.

INSERCIONS 2018
Empresa ordinària

39

Centre Especial de Treball aliè a l’entitat

7

Enclavament laboral en empresa ordinària

1

Incorporació com a professional d’atenció a les persones

2

Programes específics de l’administració pública local

0

Centre Especial de Treball de l'entitat

4

TOTAL

53

PERSONES ATESES
PERSONES ATESES NOVES
EMPRESES VISITADES
EMPRESES VISITADES NOVES
EMPRESES CONTRACTANTS

285
181
80
46
26

SIOAS: SERVEI INTEGRAL D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT I SUPORT A
LA INSERCIÓ LABORAL
El SIOAS és un servei integral d'orientació, acompanyament i suport a la
inserció laboral de persones amb discapacitat i/o trastorn mental, destinat
a aconseguir la inserció laboral a l'empresa ordinària, que té per objectiu
millorar el grau d'ocupabilitat i la qualificació professional de cada persona
davant de les exigències d'accés al mercat laboral, tenint en compte les seves
necessitats i característiques personals.
Durant el 2018 van participar un total de 15 persones, 10 homes i 5 dones,
dels quals 9 van realitzar pràctiques no laborals en empresa ordinària i es
van realizar 10 insercions laborals totals. En aquest sentit i van col·laborar 7
empreses diferents, 3 del sector de la indústria i 4 del sector serveis.
El programa va adreçat a persones amb discapacitat amb grans dificultats
d'inserció que es trobin aturades i inscrites al Servei d'Ocupació de
Catalunya. També a treballadors/es en actiu que estiguin en recerca per la
millora professional i/o que la metodologia de treball amb suport els pugui
facilitar el manteniment del lloc de treball.
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Les principals accions desenvolupades han estat les següents:
1. Definir el perfil de cadascú, descobrint potencialitats i orientat a les
possibilitats laborals.
2. Realitzar itineraris d'orientació fets a mida.
3. Orientació i acompanyament individual durant tot el procés.
4. Formació adaptada:
Capacitació tècnic-professional
Millora de les competències bàsiques i transversals per la millora de
l'ocupabilitat.
Realització de pràctiques no laborals.
Treball amb suport i acompanyament al seguiment de la inserció laboral
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COL·LABORACIÓ DELS LABORATORIS ESTEVE, S.A.
La Fundació Santa Teresa del Vendrell ha rebut al 2018 una
contribució de 19.500 euros de l’empresa Esteve S.A en virtut
de les mesures alternatives a la contractació de persones amb
discapacitat. Aquests fons han estat destinats al finançament de

la nostra activitat formativa i d’inserció laboral de persones amb
discapacitat i amb especials dificultats.

CURSA SOLIDARIA FILIRUN
La Fundació va rebre de l’Obra Social “la Caixa” i de l’Associació Esportiva
Filirun els donatius recaptats a la sisena edició de la cursa Filirun, celebrada
el passat 25 d’agost, en la que van participar 500 persones (300 corredors i
200 caminadors). La cursa, cita obligada per als amants de l’esport a l’aire
lliure, representa el comiat de l’època estival i es composa d’una cursa i
una caminada semi nocturnes per les muntanyes del Vendrell i Albinyana.

COL·LABORACIÓ EN LA CAMPANYA 1 ORIGAMI, 1 EURO
Persones del Servei Prelaboral i dels Centres Ocupacionals de la Fundació,
familiars, voluntaris i alumnes d’escoles, instituts i a d’altres entitats del
territorio, han col·laborat amb la Fundació elaboran les grulles de paper

(origamis) per a la campanya 1 Origami 1 euro, de la Fundació Mútua
General de Catalunya, que ha fet una donació d’un euro a la Fundació
Onada per cada una de les grulles elaborades.
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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 que volen continuar vivint a casa seva, però
que alhora necessiten un suport per a la vida diària.
Es tracta d’un servei assistencial que, mitjançant un equip de
cuidadors de la Fundació, integra a persones de diferents nivells de
dependència amb l’objectiu d’ajudar a cobrir les seves necessitats
en els àmbits de prevenció, rehabilitació i atenció personal des d’un
abordatge integral, específic i terapèutic. Amb aquest propòsit es
realitzen un gran ventall d’activitats dirigides a l’estimulació de totes
les àrees personals: cognitives, emocionals, funcionals, socials…
Durant l’any 2018 s’han realitzat diverses activitats com musicoteràpia,
teràpia audiovisual, tallers d’estimulació cognitiva, psicomotricitat,
taller sensorial, teràpia assistida amb gossos, taller de manualitats,
activitats lúdiques, artteràpìa i taller de Mindfulness (atenció plena).
Com a novetats, s’ha reemprès un taller de cuina periòdic al centre i
s’ha iniciant un taller setmanal literari-poètic per tal de fomentar tant
la funció cognitiva com la creativitat i la connexió personal amb les
emocions i l’espiritualitat.
El centre compta amb el suport i col·laboració de l’Associació de
Familiars d’Alzheimer del Vendrell i Comarca per la realització d’alguna
de les activitas internes, així com de persones voluntàries que han ofert
el seu temps i coneixements en diferents tipus d’activitats (setmanals,
quinzenals, mensuals o esporàdiques): taller de ganxet, botxes, lectures
en veu alta, jardineria, horticultura, sortides individuals, concerts de
gralles i de corals, actuació de sardanes…
També s’han emprès activitats externes regulars com sortides culturals,
d’oci i de caire intergeneracional (visites actives en llars d’infants),
així com projectes comunitaris (“LletraGran: XL”; proposta cultural
vinculada amb l’Institut Andreu Nin i la Biblioteca Terra Baixa).

MANTENIMENT D’ESPAIS
VERDS I D’ÀREES DE JOCS
INFANTILS DEL VENDRELL
Al 2018 s’ha continuat treballant en el manteniment dels espais verds i
àrees de jocs infantils del Vendrell, en coordinació amb els serveis tècnics
municipals. Per dur a terme aquesta tasca es compta amb un equip de 34
jardiners del Centre Especial de Treball, organitzats en diverses brigades,
alguns d’ells especialitzats en determinats treballs, com el manteniment
de jocs infantils, tasques d’esporga o el manteniment de fonts i regs.
La majoria d’espais són mantinguts i revisats cada setmana i també tots
els jocs infantils. Al llarg de l’any s’han realitzat 2.350 inspeccions a les
àrees de jocs, i 164 manteniments correctius.
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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.
També es realitzen tasques de trasllats de material i equipament per
a les diferents regidories del municipi.
En total, la dotació de persones destinades a aquestes funcions és d’11: 8 a
manteniment i 3 vinculats a tasques de via pública.

POLSERES PER LA FESTA MAJOR
DE EL VENDRELL.
Les persones de la Fundació Santa Teresa van estar molt actives per
la Festa Major, el·laborant artesanalment les polseres del Vendrell,
de tela verda i blava, que són els colors de la bandera de El Vendrell, i
també amb colors dels diferents balls populars.
Aquestes polseres s’han venut per la Festa Major, en actes previs i
també a les nostres parades de la Vila

4.3. BELLVEI

JARDINERIA I NETEJA VIÀRIA

S’han renovat els contractes amb l’Ajuntament de Bellvei pels serveis de
jardineria i neteja viària per 3 anys. Dos dies a la setmana, dos operaris
efectuen tasques de manteniment de tots els espais verds i arbrat

viari del municipi. Diàriament, una operària realitza tasques de neteja
manual i un o dos dies a la setmana dues persones amb escombradora
mecànica efectuen les tasques de neteja viària de tot el municipi.
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4.4. CALAFELL

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
DONA SUPORT AL CENTRE DE
DIA LA SÍNIA PER SEGON ANY
CONSECUTIU
La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció de 150.000
euros per contribuir a la segona fase del Centre de Dia i Centre
Ocupacional ubicat a l’antiga masia de la Sínia de Calafell. Amb
un projecte innovador que parteix de la concepció de serveis
flexibles i integradors basats en un model d'atenció centrat en les
persones, l’equipament ofereix serveis a la gent gran per fomentar
la seva autonomia i benestar, i serveis adreçats a les persones amb
discapacitat i/o en risc d'exclusió social, sota un model que busca
la coexistència i les sinergies entre els diferents col·lectius. Aquest
projecte també permetrà crear nova ocupació mitjançant un Centre
Especial de Treball, en el que més del 70% dels seus treballadors
seran persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

ROSES DEL SERVEI DE TERÀPIA
OCUPACIONAL I LA GENT GRAN
Els passats dies 5 i 9 d’abril vam celebrar tallers amb membres del
Servei de Teràpia Ocupacional de la Sínia que ensenyaven al grup de
gent gran del “posa’t oli”, de Calafell, a confeccionar roses de tela. Hi
van participar amb 62 i 58 persones respectivament
Posteriorment, un grup de persones del “posa’t oli” i un grup de
persones del STO la Sínia van participar en una jornada a l’Escola
Santa Creu de Calafell, on conjuntament van ensenyar a elaborar les
roses a un grup de nens i nenes de la classe de 6è. L’experiència va
ser molt enriquidora i tothom es va quedar amb ganes de continuar
trobant activitats per compartir.

Un dels objectius principals del projecte és generar espais de
sinèrgia i col·laboració en el territori. Es porten a terme activitats
compartides i de col·laboració amb : l’IES Camí de Mar, l’Escola El
Castell, Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), IES La Talaia.
Posa’t oli, Departament de Treball, Departament d’Ensenyament i
Serveis Socials de l’Ajuntament de Calafell.

PLA EDUCATIU DE L’ENTORN
Del 21 al 26 de maig l’Ajuntament de Calafell va organitzar la
Setmana del Pla educatiu de l'entorn amb l’objectiu de generar xarxa
entre la comunitat educativa i les entitats del municipi. La Fundació
Santa Teresa hi va participar realitzant tallers d’elaboració de punts
de llibre a totes les Escoles de Calafell amb nens i nenes de 3er de
primària. i amb la col·laboració de la gent gran del “Posa’t oli.”
Dissabte dia 26 es va celebrar la 1a Jornada del Pla d’Entorn Educatiu.
La Fundació Santa Teresa va ser-hi present, fent tallers de clauers de
feltre per a tots els nens i nenes que es van apropar a l’estand.

ACCIONS FORMATIVES A LA SÍNIA
Durant l’any 2018 s’han dut a terme a la Sínia diferents accions
formatives: PFII per a joves que han fet formació en Sala i Cuina i un
curs de neteja d’instal·lacions vinculat al projecte INCORPORA de
La Caixa, adreçat a persones a l’atur i que va finalitzar amb un 62%
d’insercions laborals.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
I LA FUNDACIÓ LA CAIXA
L’any 2017 es va signar un conveni amb la Diputació de Tarragona i
la Fundació la Caixa per tal de realitzar la recuperació ambiental de
l’entorn forestal i natural del camí, del torrent i del nucli històric de
Montpaó, al terme municipal de Calafell.
Les actuacions s’han portat a terme durant el 2018 i han consistit en
accions de prevenció d’incendis i d’inundacions, millora i manteniment
d’hàbitats d’interès natural i forestal i de ribera, i la millora de l’itinerari
que porta cap a l’antic nucli medieval de Montpaó i el seu entorn.

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’aquests
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.

Aquest projecte ha permés la contractació i formació de 5 persones
amb risc d’exclusió social.

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 2018, 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. També es té en compte
el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat a través de variables com
la gestió de l’aigua, els programes de control de plagues i malalties, la
neteja i gestió de residus, o la qualitat de mobiliari urbà.
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 de planta en el Parc de la Sínia.
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CALAFELL CREA
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 2018 ha contemplat el
desenvolupament del Calafell Crea VI, així com l’inici, a finals
d’any, del Calafell Crea VII.
Calafell Crea ha possibilitat, des del seus inicis, 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, intervencions
forestals, atenció a joves, gent gran i persones amb discapacitat,
activació de polítiques d’habitatge locals, o 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 sisena edició, s’han creat 12 llocs de
treball directes per a persones aturades de Calafell, i s’ha format a
12 persones més de les quals, 9 han finalitzat els cursos.

HABITATGE
Calafell Crea VI ha continuat la línia encetada durant l’edició anterior
en política d’habitatge, mentre que la setena edició ha suposat un
salt endavant. Així, mentre que durant la primera meitat de l’any
es va treballar en l’actualització d’una base d’habitatges buits, el
darrer terç de l’any ha posat en marxa una nova línia vinculada a la
recuperació de quatre habitatges a disposició del municipi per tal
de destinar-los a atendre situacions d’emergència.

MUNICIPI PET FRIENDLY
A finals de 2018 s’ha dotat de dues persones a la nova regidoria de
Benestar Animal, que han començat a efectuar tasques vinculades al
control de colònies de gats, així com en sensibilització animal.

FORMACIÓ
En relació amb la part formativa del projecte, s’ha portat a terme un
curs d’hostaleria a l’Escola de Turisme del Baix Penedès.
Els alumnes que l’han finalitzat han obtingut un certificat de
professionalitat. Així mateix, s’han aconseguit insercions en el
sector de la restauració de Calafell i el propi servei de càtering del
CET de la Fundació, així com en la borsa d’un important hotel de
Coma-ruga.

PLA DE BARRIS
Aquesta actuació ha estat una de les novetats de la sisena edició
del Calafell Crea –i continuada a la setena-, que assumeix la recta
final del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Calafell
(PIINAC, en endavant, Pla de Barris). Aquest projecte, aprovat en
2010, suposa el cofinançament de la Generalitat en un total de
37 projectes dividits en vuit camps d’actuació, que tenen com a
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objectiu la millora de l’entorn del Nucli Antic de Calafell.
Per tal de poder desenvolupar aquestes funcions, s’ha contractat a
una persona resident en el mateix Nucli Antic, i bona coneixedora de
l’entorn del projecte.
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PROGRAMA “BON DIA”
D’ACOMPANYAMENT A LA
GENT GRAN
5 voluntàries de la Fundació Santa Teresa s’encarreguen del
programa “Bon dia” del Calafell Crea, que consisteix a una trucada
diària als avis i àvies que s’han acollit al programa. En aquesta
conversa detecten que tot vagi bé, reforcen la seva seguretat i
atenen el sentiment de solitud que puguin tenir. Si algun usuari
del servei no contesta al telèfon s’activa l’alarma per confirmar que
no hagi passat res i/o fer una actuació dels serveis socials.Usuaris
i voluntaris del programa “Bon dia” de Calafell es van trobar en un
dinar nadalenc molt emotiu, on les persones del servei van poder
posar cara a la veu que cada dia els diu “bon dia!”.

ALTRES ACTUACIONS
Dues novetats addicionals iniciades en 2018, han estat la creació
d’una figura de suport a la dinamització dels centres cívics de Calafell,
així com un servei d’assessorament a les entitats del municipi.
D’altra banda, en 2018 també s’ha mantingut el servei de Menjador
Solidari, el qual ha subministrat, de mitjana, uns 14 menús diaris a
persones derivades des del Departament de Benestar Social.

donat suports d’orientació personal, emocional i/o administratiu. De la
totalitat del grup, destacar que un total de cinc persones van assolir el seu
objectiu d’incorporar-se al món laboral. Altres dues persones van accedir
a fer un curs de formació adequat al seu perfil professional, curs que va
servir per fer de trampolí per tal d’iniciar un contracte laboral dins de la
restauració després de molt de temps de recerca de feina.
També s’han seguit gestionant diferents accions voluntàries dins del
municipi vinculades als serveis a les persones. Entre elles, destaca el
programa “Bon dia”, adreçat a persones que viuen soles al municipi de
Calafell amb més de 75 anys.
I pel què fa a gent gran, s’han organitzat una sèrie d’accions, dirigides
a proporcionar atenció personal i suport social a aquelles persones de
la tercera edat en situació de fragilitat, discapacitat o dependència.
És per això que està actiu un taller d’estimulació cognitiva adreçat a
persones que presentin problemes de memòria, amb un total de 15
participants, i un taller de psicomotricitat.
Finalment, s’ha mantingut la gestió administrativa del Banc
d’Aliments del municipi.
L’Ajuntament de Calafell i la Fundació valoren molt positivament els
resultats del projecte Calafell Crea.

També s’ha contractat una segona brigada forestal que ha intervingut
en la neteja i manteniment de solars urbans i periurbans amb
presència forestal, on les fortes temperatures i sequedat de l’estiu
podrien provocar focs prop dels habitatges. Les zones actuades han
estat l’entorn del cementiri, l’àrea perimetral del torrent de Montpaó
a Mas Romeu, Calafell Park i Valldemar.
Dintre de les actuacions, s’ha d’afegir el servei de SIL, on les persones
ateses tenen diagnosticada alguna discapacitat, estan en situació d’atur
i necessiten una atenció individualitzada, a conseqüència de les seves
dificultats, per inserir-se al món laboral. Durant les intervencions s’han

4.5. L’ARBOÇ

COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI
D’OCUPACIÓ MUNICIPAL

jardineres a la porta de l’entrada.

A l’Arboç s’ofereix atenció i suport 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.
Aquest any s’ha millorat l’entorn de l’escola, creant una zona
d’ombra al pati amb la plantació de 20 moreres i col·locant unes
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CONCURS PEL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DEL
MUNICIPI DE L’ARBOÇ
Al llarg de l’any 2018 l’Ajuntament de l’Arboç ha licitat el servei
de manteniment de la jardineria del municipi. Com a resultat
del concurs públic realitzat la Fundació Santa Teresa ha estat

l’empresa seleccionada per a prestar el servei, durant dos anys
més, valorant especialment la proposta tècnica presentada.

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
El 2 de desembre L’Arboç va celebrar el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, en col·laboració amb la Fundació
Santa Teresa i altres entitats, amb una gran ludoteca a l'aire
lliure, jocs tradicionals, batucades i la lectura d’un manifest.
El dia 3 de desembre, l’Ajuntament de Bellvei, amb la col.laboració
amb l’Ajuntament de l’Arboç i de la Fundació, van organitzar a Bellvei
diversos actes de celebració del Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat. Aquests van consistir amb una masterclass de Zumba
i una batucada amb el grup Petafort. Els actes es van tancar amb la
lectura d’un manifest i un posterior refrigeri
De manera conjunta amb el municipi de l’Arboç i Bellvei, 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, fent
servir múltiples espais com ara la piscina municipal o la biblioteca.
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Cal destacar la relació i participació propera amb les famílies, que ha fet
que s’estableixin lligams naturals, entre ells prou significatius.
I continuem promocionant que les persones formin part de la seva
comunitat.
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4.6. CUNIT

PROJECTE INTEGRAT EL CASAL A CUNIT
Aquest any s’ha iniciat el projecte integrat El Casal de Cunit,
encaminat a la formació i inserció de persones aturades i la
promoció d’activitats obertes a la comunitat. A la cafeteria del
Casal s’han creant dos llocs de treball de cambrer. Entre altres

4.7. ALBINYANA

PROJECTE D’OCUPACIÓ DE
PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ
SOCIAL A ALBINYANA
Al llarg del 2018, la Fundació Santa Teresa ha seguit treballant
en el projecte d’ocupació de persones en risc d’exclusió social
d’Albinyana, arrel del conveni signat amb l’Ajuntament. Aquest
projecte va sorgir a partir de la sensibilitat de l’Ajuntament
entorn a aquest col·lectiu i de les necessitats que es detecten
al municipi en quant a la formació i inserció laboral d’aquestes
persones.
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.

accions formatives, com a centre formatiu Incorpora de la
Fundació la Caixa. Aquest projecte pretén, entre altres coses,
apropar les persones amb discapacitat i/o trastorn mental al
propi municipi.

4.8. LA BISBAL DEL

PENEDÈS

PROGRAMA D’INTEGRACIÓ
LABORAL PER A PERSONES
AMB DIFICULTATS
A finals d’any s’ha posat en marxa un programa pilot per promoure
la integració laboral de persones amb dificultats d’inserció. El
propòsit del programa és apropar aquestes persones a les empreses
i propiciar la seva contractació.
El grup de treball el formen representants de la Fundació, de
l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès i de la Federació Empresarial
del Gran Penedès (FERP), i està obert a la participació d’altres
entitats o professionals, com també a empreses, organismes i
institucions amb una implicació més directa.
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5. Compromís amb les persones

5.1. Qualitat de la contractació
De les 301 persones treballadores de la Fundació a finals de 2018, un
65% gaudeix de contractació estable, el 85% resideix a la mateixa comarca
del Baix Penedès i l’antiguitat mitjana de la plantilla és de 9,3 anys.
Mitjana d’edat dels professionals 42,5 anys.

301

Resideix a la
comarca del
Baix Penedès

Contractació
estable

Total de persones
treballant

65%

85%

Estabilitat

Proximitat

5.2. Pla d'igualtat

Durant el 2018 s’ha seguit treballant 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. La Comissió
d’Igualtat ha el·laborat un nou Pla d’Igualtat que es durà a terme en
els propers exercicis.

Total de
professionals

301
professionals

27

53%

47%

159 142
homes

dones

Professionals
amb discapacitat

171
professionals

64%

36%

109

62

homes

dones
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5.3. Prevenció de Riscos Laborals

La Fundació impulsa la seguretat laboral de tots/es els treballadors/
es, mitjançant diverses eines com reunions de coordinació de
departament, assemblees i Comitè de Seguretat i Salut; elaboració,
informació i formació de les Avaluacions dels Riscos del lloc de
treball; seguiment del Programa d’actuacions preventives; visites
de seguretat; investigació d’accidents i incidents; incorporació de
mesures i accions de millora; auditories del sistema de gestió integrat;
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, la Fundació continua avançant en
matèria de seguretat aconseguint uns millors resultats en l’indicador
d’accidentalitat així com en els Informes de Visites de Seguretat.

EVOLUCIÓ IIA* ANUAL - SANTA TERESA

102
91

87
77

89

85

70

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
* Índex d’incidència de l’Accidentalitat (IIA=Nº accidents amb baixa
/ Nº de treballadors) x 1000

Durant el 2018 hi ha hagut 22 accidents amb
baixa, una xifra inferior als exercicis anteriors.
La fundació manté així i reforça la seva
certificació en la norma OHSAS 18001 (gestió
de la Prevenció de Riscos Laborals). Aquests
bons resultats són fruit de l’aposta que l’entitat
i els diferents departaments fan en matèria de
PRL de forma global, i integrant la prevenció en
totes les actuacions del dia a dia.

5.4. Formació

La Fundació Santa Teresa continua apostant per la formació dels
seus treballadors i treballadores. Durant el 2018, 214 alumnes
han participat en les 149 accions formatives realitzades, amb un
total de 3.136 hores de formació impartides. El 40% de les persones
participants han estat treballadores amb discapacitat i el 48% de les
persones participants han estat dones.

214
40%

professionals formats

professionals amb discapacitat

52%

48%

Homes

Dones
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6. Dades econòmiques
Durant l’any 2018 s’han obtingut 7,53 milions d’euros d’ingressos;
dels quals un 50% provenen d'ingressos per vendes i prestació de serveis
del CET, un 41% són ingressos procedents de Concerts Socials (prestació

de serveis socials per a l’administració), i un 9% són altres ingressos. El
pressupost s'ha destinat en un 72% a Despeses de Personal, un 13% a
Compres, un 11% a Altres Despeses, i un 4% a Amortitzacions.

Despeses 2018
11%

4%

Altres Despeses d’Explotació

Ingressos 2018
9%

Altres Ingressos Explotació

Amortitzacions

13%

72%

Compres

Despeses de personal

Participació als pressupostos

50%

Ingressos per facturació

12,38%
4,03%
11,31%
1,47%

Ingressos per serveis socials

Centres Ocupacionals

Centres Dia Gent Gran

Centres Formatius

Serveis d'Integració Laboral

16,74%
2,69%
0,56%
46,06%

Servei Suport a la Llar

Projectes Territoris Integrats

Centre de Lleure

Centre Especial Treball

0,19%

Voluntariat

1,47%

Servei de Menjador

3,09%
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41%

Altres Serveis
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7. Projectes compartits

7.1. La Fundació Tutelar de les Comarques

de Tarragona. Un servei de qualitat

33 persones

2011

2012

2013

2014

2015

2016

28%

32

persones

19

persones

19%

13

persones

Alt Camp

Tarragonès

48%

Baix
Penedès

Baix
Camp

La distribució de persones tutelades per comarques és la següent:

5%

3

persones

30

2017

67 persones

22 persones

2010

60 persones

15 persones

2009

51 persones

10 persones

2008

47 persones

7 persones

2007

DONACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A
L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE ADAPTAT
La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb una donació de 10.000
euros per a l’adquisició d’un vehicle per facilitar el transport de les
persones amb mobilitat reduïda. Aquest nou mitjà permet i garanteix
poder dur a terme una atenció individualitzada i contribueix a la
millora de la qualitat de vida de les persones ateses des de la Fundació.

38 persones

2 persones

La missió de la Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona
és garantir el benestar i la felicitat de les persones amb discapacitat
intel·lectual, trastorn mental i persones grans tutelades, la defensa
dels seus drets personals i patrimonials i el respecte als seus interessos.

La FTCT considera com un dels valors més importants, la proximitat.
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 seu benestar i la seva qualitat de vida.

47 persones

La Fundació Privada Tutelar de les Comarques de Tarragona (FTCT)
és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que neix l’any
2006 fruit del treball conjunt entre cinc entitats de les comarques de
Tarragona, Taller Baix Camp, Fundació La Muntanyeta, Fundació
Santa Teresa, Fundació Ginac i Fundació Onada, amb la finalitat de
vetllar per les persones de les seves comarques, des d’una organització
diferent i independent de les entitats que els hi ofereixen serveis.

2018

7.2. Voluntariat: una eina clau per a la 			
transformació social!

Vols? sentir el voluntariat és un projecte compartit a Fundació Santa
Teresa, Fundació Ginac i Fundació Onada que promou la participació
de totes aquelles persones que contribueixen a la millora del seu entorn
de forma altruista, mitjançant la pràctica de l’acció voluntària.

Fundalis ofereix a la ciutadania que vol emprendre aquesta opció
participativa des del compromís i la responsabilitat, a través de les
seves entitats, l’oportunitat de SUMAR i TRANSFORMAR formant
part del projecte Vols? sentir el Voluntariat.

Els voluntaris/es tenen un paper molt important, dins les tres entitats,
aportant vivències personals, actituds, civisme, valors i diferents visions
de la realitat; enriquint les trobades, els processos d’aprenentatge,
generant noves oportunitats d’intercanvi i experiències d’una manera
més individualitzada.
Des del Vols? S’entén el Voluntariat com una experiència vital que mou a
les persones per compartir altres vivències amb més gent i per portar a la
pràctica un compromís de participació ciutadana i de transformació social.

Al 2018 s’hi han implicat i compromès més de 77 voluntaris/àries
de la Fundació Santa Teresa del Vendrell, 25 a la Fundació Ginac
de Valls i 110 a la Fundació Onada de Tarragona i Torredembarra,
establerts en els diferents programes que en formen part:
Vols? Aportar Coneixements per intercanviar experiències,
aprenentatges i habilitats
Vols? Quedar per compartir vivències d’interessos comuns
Vols? Acompanyar i donar suport per apropar benestar en diferents
vessants de la vida
Vols? Conviure i oferir convivència dins el nucli familiar
Vols? Col·laborar en família dirigida als familiars de les persones
ateses a l’entitat per compartir dinàmiques de vida.

El voluntariat és un reflex del propòsit de persones que es troben
disposades a dedicar el seu temps i esforç a diferents causes col·lectives
que els motiven per una transformació i millores de la societat. És molt
important conèixer on i com es pot fer aquesta aportació per tal que
sigui real, conseqüent, continuada i útil. Aquesta opció de participació
és, sens dubte, una bona mostra de civisme i transformació social. El
voluntariat dona l’oportunitat de fer visibles les mancances i injustícies
de la societat d’una manera col·lectiva, pública i pedagògica.

“El voluntariat és prendre consciència de l’engranatge del qual formem
part, observar què succeeix i veure què podem aportar perquè aquest
tot que és la nostra comunitat es pugui continuar desenvolupant.”

LES PERSONES DE LA FUNDACIÓ,
AGENTS ACTIUS DEL VOLUNTARIAT

voluntariat col·labora en l’entrenament i en el manteniment de l’espai
i comparteixen bones estones on la interacció proporciona oportunitats de benestar mutu.

La Fundació aposta per a què les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental que ho desitgin, puguin esdevenir voluntaris, assumint un rol actiu i valorat a nivell comunitari, que actuï com
agent de sensibilització i transformació social.

Servei Bon Dia a la Fundació Ginac
El servei Bon Dia és un dels voluntariats que la Fundació Ginac ha posat en marxa durant el 2018 a Valls, amb l’objectiu d’oferir un servei
d'acompanyament a les persones grans del municipi que viuen soles.
Aquest servei, gratuït, consisteix a una trucada diària a les persones
grans que ho hagin sol·licitat prèviament. Els voluntaris i voluntàries
truquen al llarg del matí per preguntar a l'àvia o a l'avi com es troba
i poder parlar una estona. D'aquesta manera la persona gran sap que
cada dia algú està pendent d'ell, circumstàmcia que li dóna tranquil·
litat i, al mateix temps, una mica de companyia.

Col·laboració amb Can Fauna a la
Fundació Santa Teresa
La Fundació promou aquest voluntariat, en el que els usuaris comparteixen una experiència de col·laboració amb Can Fauna, un centre d’educació canina on els animals reben atenció i cura de forma individualitzada.
L’experiència, que es va activar per l’interès dels participants d’estar
propers a la natura, promou la participació i col·laboració en un espai
obert a través de la cura dels animals que viuen en aquest centre. El
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Grups Interactius a la Fundació Onada
El César, La Laia i el Pablo s’han activat com a voluntaris a l’escola
Mediterrani del barri de Camp Clar. Un dia a la setmana van a l’escola
i donen suport als grups interactius de P3. Els grups interactius fomenten l’aprenentatge en petits grups de nens/es, apostant per grups
heterogenis, promovent valors com la solidaritat i la cooperació i
disminuint la competivitat. El paper dels voluntaris i voluntàries en
aquests tallers és molt important ja que són els encarregats de coordinar les diferents activitats que es dinamitzen i de vetllar que tots els
participants hi estiguin a gust i tinguin un paper actiu.
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PARTICIPEM AL TAST SOCIAL, LA TROBADA D'ASSOCIACIONS
SOCIALS DEL TARRAGONÈS
L’1 de juny vam participar a la cinquena edició del TAST Social, la Trobada
d'Associacions Socials del Tarragonès, juntament amb 25 organitzacions,
amb l'objectiu de donar valor al voluntariat com a eina de transformació
social i per fer visible l'ample ventall d'àmbits amb els quals col·laborar.

El TAST Social està organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Tarragona, la Diputació de Tarragona, l'Obra Social "la Caixa" i la
Fundació Repsol.

7.3. DINCAT/AEES DINCAT

II CONGRÉS D'ENTITATS DE L'AEES
DINCAT

El 25 i 26 d’octubre de 2018 vam participar al II Congrés d'entitats
de l'AEES Dincat Aliances i persones , que va tenir lloc a Barcelona, al
Recinte Modernista de Sant Pau. Juntament amb més de 50 entitats,
vam poder reflexionar i compartir el valor de les aliances i el seu impacte social i en les nostres organitzacions.

FUNDALIS ACULL LES JORNADES
SSAPLL “DONEM-LI UN TOMB”
El passat 6 de juliol, Fundalis va ser l’encarregat d’organitzar unes
Jornades dintre del marc del Grup de Treball del Servei de Suport
a l’Autonomia a la Pròpia Llar de Dincat – Plena Inclusión, amb el
títol “SSAPLL. Donem-li un tomb”, on es va proposar, a les persones
assistents, reflexionar sobre la tasca que es desenvolupa des del servei
amb una mirada crítica.

7.4. La gent gran s’activa en sinèrgia!

Unir-se sinèrgicament crea un resultat que maximitza les vivències
viscudes, per això i en aquesta línia el col·lectiu de persones grans de
la Fundació Santa Teresa, de la Fundació Ginac i de la Fundació Onada
s’activen en sinèrgia per tal de gaudir i compartir noves experiències
programades, afavorint la seva qualitat de vida.
Per poder organitzar aquestes sinèrgies, les persones grans, que

formen part del camí de vida de l’envelliment, realitzen reunions
amb l’objectiu de prendre part i decidir quines experiències volen
viure i compartir. Concretament aquest 2018 han sigut promotors i
partícips de la visita al Museu de la ràdio situat al Roc de Sant Gaietà,
de la visita a l’Aquàrium de Barcelona i a l’Amfiteatre de Tarragona,
així com d’interaccions mitjançant àpats compartits (calçotada, dinar
al Wok o dinar Nadalenc per tancar plegats l’any).
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7.5. Sistema integrat de gestió – Millora continua

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 actuar
amb uns mateixos criteris, treballats i
consensuats, aportant en definitiva un
millor resultat i major valor als serveis.
Des del segon semestre del 2017, Fundalis ha
vingut treballant en la implantació d’un Sistema
de Gestió Integrat (qualitat, medi ambient i
seguretat i salut) orientat a les noves normes ISO
publicades al 2015. S’ha treballat intensament
amb 2 objectius: a) elaborar un nou sistema de
gestió que compleixi amb els nous requisits de
les noves normes (versions 2015 per Qualitat
i Media Ambient), i b) revisar l’actual sistema
documental elaborat fa més de 15 anys, amb la

voluntat de revisar-lo a fons, al mateix temps
que simplificar i agilitzar el màxim possible tota
la documentació actual del sistema.
Abans però, les organitzacions han fet
un esforç important pel que fa a ordenar i
estructurar tot un context de l’organització.
Aquest anàlisi i estructura documental
queda recollit en el Manual de Bon Govern,
i el següent mapa representa quina seria la
seva estructura:

que estem elaborant) i un codi ètic
3. Estratègia: composat pel pla estratègic
(mapa estratègic, línies estratègiques
i objectius estratègics), organigrama i
cartera de serveis
4. Gestió operativa: que contindrà el propi
sistema de gestió integrat
5. Resultats: amb el quadre de
comandament integral, amb 4
nivells d’indicadors (de governança,
d’estratègia, operacionals i de suport).

Per la seva banda, el Manual de Bon Govern
vol emmarcar els documents més importants
de Fundalis que ens serveixen per orientar i
guiar el dia a dia de la Funtació. Breument, el
Manual està composat pels següents nivells:
1. Identitat: composat per Missió, visió,
valors, estatuts i document d’aliances.
2. Bon govern: composat per un manual de
polítiques (que inclogui noves polítiques

A banda d’aquest treball tant significatiu
i rellevant, durant el 2018 s’han realitzat
també les auditories que anualment porten
a terme l’ equip auditor extern de l’empresa
Applus. Els resultats obtinguts ens permeten
continuar aprenent, i en definitiva, millorant
diferents aspectes dels processos i dels
diferents serveis que la fundació realitza per
les persones.
Malgrat haver obtingut
un número major de no
Conformitats que els
darrers anys, totes les
incidències ja han estat
resoltes, i totes elles ens
serveixen per millorar els
processos actuals.

7.6. El lot solidari dels treballadors de Fundalis

Seguint la iniciativa d’anys anteriors, aquest Nadal els treballadors i
treballadores del grup Fundalis han renunciat al lot de Nadal per destinar
l’import (més de 4.000 ) a un projecte social.
El projecte social d’aquest any és la Fundació Centre d’Iniciatives
Solidàries Ángel Olaran, que desenvolupa projectes l’ajuda humanitària,
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sanitària, social i educativa a Wukro, a la zona del Tigray, al nord d’Etiòpia,
en col·laboració amb el missioner basc Ángel Olaran.
Amb el lot solidari 2018 s’ha col·laborat per aconseguir recursos per als
2.400 nens orfes que viuen a Wukro i disminuir
els problemes que afecten a 5 milions de nens
orfes en un país amb 90 milions d’habitants.
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7.7. Sinergrup

L’Associació 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
2018, concretament, s’ha col·laborat i participat en diversos
projectes i iniciatives:
Projecte: “Nous models d'atenció centrats en les persones i el seu
envelliment (III)”, aportant l’expertesa de les entitats de Fundalis i els
seus models d’intervenció.

Grup lideratge:
Fruit de la jornada del mes de maig s’ha creat un grup de treball, per
treballar entorn al lideratge a les nostres organitzacions.
Incidència:
Des de finals de l’any 2017, es participa, a través de Sinergrup, directament
en la junta directiva de l’Associació Empresarial d’Economia Social
(AEES) Dincat, per seguir fent incidència entorn als principals reptes del
sector (acció concertada, increment dels mòduls, formació dual…).
També es participa en la comissió de Centres Especials de Treball,
formada per representants d’entitats del sector, per incidir davant
els òrgans de Govern de la Generalitat, entorn als principals
problemes que ens afecta.

Estades de professionals d’atenció directa i d’intercanvi entre les
entitats de Sinergrup. S’han realitzat estades professionals i visites.

Finalment, s’ha col·laborat amb aportacions i expertesa en el
Llibre blanc per la formació, ocupació i treball de les persones amb
discapacitat intel·lectual i especials dificultats a Catalunya. Un
treball realitzat per l’IESE, per encàrrec de l’AEES Dincat.

Participació i assistència a la jornada de treball: Diàleg per la
innovació en la transformació de les nostres entitats (16 de maig).

Podeu ampliar més informació
a www.sinergrup.net
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8.Actes participatius
Celebració del Dia Internacional de la Dona
treballadora

Sortida al Circ du Soley

Sortida a Port Aventura

Suport a nens de l’escola bressol.

El Josep és voluntari a la residència de l’Arboç

El Jaume ha pogut gaudir del seu desig de
participar en el funcionament d’una biblioteca.

Sortida formativa a la Conca de Barberà

Visita Augustus Forum

Presentació del projecte ‘Poligons inclusius’ a la
Bisbal del Penedès

9. Agraïments
Setmana del Pla de l’enrorn educatius

ADEPG
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
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Voluntariat pel Gran Recapte

Associació de Familiars de Malalts
d’Alzheimer del Vendrell i el Baix
Penedès
Associació Sinergrup
Associació Trèvol
CEPTA
Clients del Centre Especial de Treball
Consell Comarcal del Baix Penedès
Consell Esportiu del Baix Penedès
Consell Esportiu del Tarragonès
Cuines del Vendrell

Actuació del DJ Abadia durant el sopar d’estiu

Diputació de Tarragona
Esteve Química, S.A.
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 HospitalAsil del Santíssim Salvador
Proveïdors de la Fundació
Professionals de la Fundació

Compromís amb les persones,
compromís amb el territori

Fundació Santa Teresa
Av. Santa Oliva, 20-22 · 43700 El Vendrell. Baix Penedès · Tel: 977 667 111 · Fax: 977 665 433
info@fundaciosantateresa.org · www.fundaciosantateresa.org

Escola de Turisme
del Baix Penedès
Av. Palfuriana, 104, 43880 El Vendrell, Tarragona
Tel.: 977 68 29 38
direccio@escolaturismebp.org
www.escolaturismebp.org

Diver Parc Lúdic
Casal Municipal de Cunit

Av. Palfuriana, 104, 43880 Coma-ruga, Tarragona
Tel.: 677 42 86 25 · info@diver.cat · www.diver.cat

Carrer de Sant Joan, 2, Cunit, Tarragona

Centre “La Sínia”

www.cunit.cat/equipament/casal-municipal

Rambla nova 4-6 43820 Calafell · Tel. 877 99 79 61

Tel.: 977 67 32 81

