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El Patronat de la Fundació Santa Teresa està constituït per les següents persones i institucions:

Presidenta:   Sra. Montserrat Jornet i Jané 

Vice-president:   Sr. Ramón Pagès i Castells 

Secretària:   Sra. Mari Paz Costas Lombardia 

Tresorer:  Sr. Jaume Salvó i Güell

Vocal 1:  Sra. Montserrat Miró i Soler

Vocal 2:  Sra. Dolors Jané i Berga

Vocal 3:  Sr. Avelino Menéndez Suárez

Vocal 4:  Consell Comarcal del Baix Penedès, representat  
   pel Sr. Joan Sans Freixas

Vocal 5:  Sr. Manuel Palou i Serra

Vocal 6:  Sr. Benet Jané i Palau

Vocal 7:  Sr. Jordi Lluís Guitart Olivé

Vocal 8:  Sr. Arturo Martínez Pacha

Vocal 9:  Sr. Manuel Palou Serra

Vocal 10:  Sr. Joan Mitjans Figueres

• La posada en funcionament d’una nova llar-residència per a 12 
persones amb necessitats de suport extens o generalitzat, dins del 
complex de l’Avinguda Santa Oliva, així com la reforma i adaptació 
de la Llar-residència Ventall. El conjunt suposa un increment de 
places, l’adaptació a les persones amb menys autonomia i una millo-
ra molt significativa de les instal·lacions.
• La creació del projecte INTEGRA’LS, en col·laboració amb l’Ajunta-
ment de La Bisbal i la Federació d’Empresaris del Gran Penedès, per 
tal de fomentar la integració laboral de persones en risc d’exclusió 
als polígons de La Bisbal.
La Fundació Santa Teresa està decidida a continuar sent una orga-
nització innovadora i de futur, que aporta solucions a les persones 
amb més dificultats de la comarca del Baix Penedès, i en aquest sen-
tit continuarà treballant per crear nous serveis i aproximar-los allà 
on viuen les persones.
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 al costat de les per-
sones que més ens necessiten.
Patronat de la Fundació Santa Teresa del Vendrell
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Missió
La Fundació Privada Santa Teresa és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió aconseguir la felicitat de les pers

La Fundació Santa Teresa del  Vendrell  és una entitat d’economia so-
cial, 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  2019,  mitjançant dades corres-
ponents 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  d’un  centenar  de  persones  voluntàries,  tot  tipus 

d'institucions públiques,  empreses privades,  famílies,  treballadors
 i tre- balladores, i persones ateses pels diferents centres i serveis
 de la Fundació,  ha fet possible tot això que us presentem, i  per 
aquest motiu us volem donar el nostre agraïment més sincer.
El treball conjunt amb la Fundació Ginac i amb la Fundació Onada, 
ens permet crear moltes sinergies i  avançar en la qualitat assisten-
cial i en la viabilitat econòmica dels nostres projectes, construint 

un futur compartit. La Fundació Tutelar de les Comarques de Tarra-
gona i la Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, són un 
bon exemple d’aquesta feina conjunta. 

El nostre sector continua en crisi, amb retallades i congelacions de 
subvencions durant 10 anys, i hem hagut de sortir a manifestar-nos 
per reclamar-ho a les Administracions. Malgrat tot, convençuts de 
la nostra important tasca social, treballem amb il·lusió, professio-
nalitat i proactivitat, innovant i creant nous serveis, per mantenir 
i millorar el nivell d’atenció a les persones. Continuem reinven-

tant-nos, plantejant nous projectes i fent coses noves de manera 
dife- rent, amb el suport de les altres entitats de Fundalis i de 
Sinergrup. Volem destacar tres projectes que han marcat aquest 
exercici:
• El desenvolupament del Servei Bon Dia, adreçat a les persones 
grans que viuen soles: un nombrós grup de persones voluntàries, 
truquen cada dia a aquestes persones als municipis de Calafell i Cu-
nit, així com també als pares i mares de les persones de la Fundació 
que es troben en aquesta situació. 

ones  amb  discapa-
citat i/o trastorn mental, la gent gran, les seves famílies i d’altres col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, millorant l’autonomia perso-

nal  i  qualitat  de vida,  amb la participació activa de cada persona,  oferint el  suport que cadascú necessita,  perquè  disposin de les mateixes 

oportunitats que la resta de ciutadans i gaudeixin d'una plena integració social i laboral.
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CENTRES OCUPACIONALS – CO
Serveis d’atenció diürna adreçats a les persones adultes amb dis-

capacitat 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, Av. Santa Oliva 20, amb capacitat per a 96 

places; a Calafell, carrer Jesús 29, amb capacitat per a 24 places.

Servei Ocupacional d’Inserció – SOI 
Té per objectiu mantenir i potenciar les capacitats i les compe-

tències de les persones, per tal d’afavorir la seva integració so-

ciolaboral.

CENTRES DE DIA
Són serveis d’acolliment diürn, adreçats a persones grans, amb ne-

cessitats de suport en la vida diària. Ofereixen a aquestes perso-

nes, i a les seves famílies, els suports necessaris per tal de millorar 

el seu benestar. Afavoreixen la recuperació de l’autonomia perso-

nal 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 els centres i serveis de la 

Fundació i de l’entorn.

SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR – SSLL

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.

Les llars-residències Ventall I i Ventall II estan ubicades a l’Avin-

guda 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, respec-

tivament, i està ubicada al carrer Roquetes, 48-50 del Vendrell.

Servei de Respir Familiar
Facilita a les persones amb discapacitat i a les seves famílies, es-

tades temporals en serveis residencials.

Escola de Turisme del Baix Penedès
Ofereix formació especialitzada en el sector del turisme que faci-

lita la inserció laboral o el retorn a la formació reglada. Està ubi-

cada 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’exclusió social.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL CET
Proporciona una ocupació adaptada a les necessitats de les per-

sones 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 pro-

movent la seva inclusió mitjançant treballs en la comunitat.

CENTRES FORMATIUS
Ofereixen orientació i capacitació a les persones, afavorint la 

seva integració en el mercat laboral.

Servei Prelaboral
Té per objectiu promoure la integració laboral de les persones 

amb trastorn mental sever, mitjançant l’aprenentatge d’habili-

tats socials i laborals.

Centre de Formació Ocupacional
Imparteix formació laboral mitjançant programes formatius que 

pretenen millorar la qualificació professional o l’assoliment de 

competències professionals.

Escola de Turisme del Baix Penedès
Ofereix formació especialitzada en el sector del turisme que faci-

lita la inserció laboral o el retorn a la formació reglada. Està ubi-

cada 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’exclusió social

SERVEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL – SIL
Aquest servei s’ofereix a la seu de la Fundació, així com als ser-

veis municipals d’ocupació del Vendrell (l’Eina), Calafell (Vila-

renc Zènit) i l’Arboç (SOM).

PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS
Estratègies compartides amb agents del territori permeten des-

envolupar projectes on innovació, integració, sostenibilitat 

econòmica i millora de la qualitat de vida de les persones estan 

estretament lligades, i on s’aconsegueix la màxima integració so-

cial de les persones compartint activitats, espais i projectes entre 

diferents col·lectius i persones amb diferents capacitats en el seu 

propi municipi.

CENTRES DE LLEURE I ESPORT
Tenen per objectiu fomentar l’autonomia personal i desenvolu-

par la participació en la comunitat mitjançant l’oci de les perso-

nes amb discapacitat i/o trastorn mental. Durant tot l’any ofereix 

una sèrie d’activitats lúdiques, culturals i esportives. També ac-

tivitats creatives, de participació, de comunicació i d’integració 

als esdeveniments col·lectius, excursions i estades de vacances.

La Fundació Privada Santa Teresa és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, que atén 1.199 persones mitjançant els seus centres i 
serveis. Més informació: www.fundaciosantateresa.org
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Els serveis de La Fundació
Ja fa 10 anys que les Fundacions Onada, Gi-
nac i Santa Teresa del Vendrell, treballem 
conjuntament en les comarques del Camp 
de Tarragona, per tal d’aconseguir avançar 
cap a la felicitat de les persones de cada en-
titat i de les seves famílies.
Impulsem noves possibilitats i oportuni-
tats per les persones amb més dificultats 

del nostre territori, generant sinergies amb 
múltiples empreses i organitzacions. I això 
és possible gràcies a la contribució de patro-
nats, famílies, treballadores i treballadors, 
persones voluntàries, empreses, administra-
cions i totes les persones que participen en 
els diferents centres i serveis de cadascuna 
de les entitats de Fundalis.

Per nosaltres, la sostenibilitat econòmica, 

la rendibilitat social i la innovació estan es-
tretament lligades i són inseparables, i per 
això hem desenvolupat un model d’economia 
social que posa per davant de tot les per-
sones. 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 co-
marques. Hem avançat des de la independèn-
cia de cada organització a una realitat inter-
dependent, molt més motivadora i eficient.
Han estat 10 anys marcats per la crisi econò-
mica, amb desaparició d’ajuts i congelació de 
molts altres i això sens dubte ens ha condi-
cionat, però també ha estat un temps de no-
ves oportunitats, en el que hem millorat les 

Moltes gràcies quest gran
 pro- jecte! Entre tots i totes construirem 
una so- cietat més justa i solidària!

 per participar en a

nostres instal·lacions, iniciat noves activitats 
productives, creat ocupació i ofert suport a 
moltes persones. La nostra vocació de servei 
públic, ens ha portat a un compromís especial 
amb les persones més desfavorides, activant 
i desenvolupant nous projectes com menja-
dors socials, voluntariat, formació i nous su-

ports a la inserció laboral, entre d’altres.
Aquest any volem destacar tres fites impor-
tants:
• El primer any de funcionament de la Em-
presa d’Inserció de les Comarques de Tarra-
gona, amb la contractació de 10 treballadors. 
• La implantació del programa Bon Dia a les 
diferents entitats, per tal d’oferir un contac-
te diari a les persones grans que viuen soles.
• L’adequació de nous equipaments i espais 
d’atenció a les persones.
Ens sentim especialment satisfets dels pro-
jectes territorials integrats que desenvolu-
pem a Alcover, Camp Clar (Tarragona), Ar-
boç-Bellvei, Parc del Francolí de Tarragona i 
els que es porten a terme a l’Escola de Turis-
me del Baix Penedès i al Centre de La Sínia 
de Calafell. Són una bona mostra de la nos-
tra forma de treballar, en estreta col·labo-
ració amb les administracions locals, i amb 
diferents agents del nostre territori, que ens 
permeten desenvolupar aquests projectes on 
les persones, sense etiquetes, son les verita-
bles protagonistes. 
Amb el suport d’un gran nombre de perso-
nes i organitzacions, i l’empenta pels nostres 
valors, treballem amb optimisme i il·lusió, 
creant projectes que generen nova ocupació, 
i contribueixen a estructurar el territori i a 
millorar la qualitat de vida i la felicitat de 
moltes persones i les seves famílies.
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de Calafell, compartint activitats amb els centres i serveis de la 

Fundació i de l’entorn.

SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR – SSLL

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.

Les llars-residències Ventall I i Ventall II estan ubicades a l’Avin-

guda 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, respec-

tivament, i està ubicada al carrer Roquetes, 48-50 del Vendrell.

Servei de Respir Familiar
Facilita a les persones amb discapacitat i a les seves famílies, es-

tades temporals en serveis residencials.

Escola de Turisme del Baix Penedès
Ofereix formació especialitzada en el sector del turisme que faci-

lita la inserció laboral o el retorn a la formació reglada. Està ubi-

cada 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’exclusió social.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL CET
Proporciona una ocupació adaptada a les necessitats de les per-

sones 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 pro-

movent la seva inclusió mitjançant treballs en la comunitat.

CENTRES FORMATIUS
Ofereixen orientació i capacitació a les persones, afavorint la 

seva integració en el mercat laboral.

Servei Prelaboral
Té per objectiu promoure la integració laboral de les persones 

amb trastorn mental sever, mitjançant l’aprenentatge d’habili-

tats socials i laborals.

Centre de Formació Ocupacional
Imparteix formació laboral mitjançant programes formatius que 

pretenen millorar la qualificació professional o l’assoliment de 

competències professionals.

Escola de Turisme del Baix Penedès
Ofereix formació especialitzada en el sector del turisme que faci-

lita la inserció laboral o el retorn a la formació reglada. Està ubi-

cada 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’exclusió social

SERVEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL – SIL
Aquest servei s’ofereix a la seu de la Fundació, així com als ser-

veis municipals d’ocupació del Vendrell (l’Eina), Calafell (Vila-

renc Zènit) i l’Arboç (SOM).

PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS
Estratègies compartides amb agents del territori permeten des-

envolupar projectes on innovació, integració, sostenibilitat 

econòmica i millora de la qualitat de vida de les persones estan 

estretament lligades, i on s’aconsegueix la màxima integració so-

cial de les persones compartint activitats, espais i projectes entre 

diferents col·lectius i persones amb diferents capacitats en el seu 

propi municipi.

CENTRES DE LLEURE I ESPORT
Tenen per objectiu fomentar l’autonomia personal i desenvolu-

par la participació en la comunitat mitjançant l’oci de les perso-

nes amb discapacitat i/o trastorn mental. Durant tot l’any ofereix 

una sèrie d’activitats lúdiques, culturals i esportives. També ac-

tivitats creatives, de participació, de comunicació i d’integració 

als esdeveniments col·lectius, excursions i estades de vacances.

La Fundació Privada Santa Teresa és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, que atén 1.199 persones mitjançant els seus centres i 
serveis. Més informació: www.fundaciosantateresa.org
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Els serveis de La Fundació
Ja fa 10 anys que les Fundacions Onada, Gi-
nac i Santa Teresa del Vendrell, treballem 
conjuntament en les comarques del Camp 
de Tarragona, per tal d’aconseguir avançar 
cap a la felicitat de les persones de cada en-
titat i de les seves famílies.
Impulsem noves possibilitats i oportuni-
tats per les persones amb més dificultats 

del nostre territori, generant sinergies amb 
múltiples empreses i organitzacions. I això 
és possible gràcies a la contribució de patro-
nats, famílies, treballadores i treballadors, 
persones voluntàries, empreses, administra-
cions i totes les persones que participen en 
els diferents centres i serveis de cadascuna 
de les entitats de Fundalis.

Per nosaltres, la sostenibilitat econòmica, 

la rendibilitat social i la innovació estan es-
tretament lligades i són inseparables, i per 
això hem desenvolupat un model d’economia 
social que posa per davant de tot les per-
sones. 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 co-
marques. Hem avançat des de la independèn-
cia de cada organització a una realitat inter-
dependent, molt més motivadora i eficient.
Han estat 10 anys marcats per la crisi econò-
mica, amb desaparició d’ajuts i congelació de 
molts altres i això sens dubte ens ha condi-
cionat, però també ha estat un temps de no-
ves oportunitats, en el que hem millorat les 

Moltes gràcies quest gran
 pro- jecte! Entre tots i totes construirem 
una so- cietat més justa i solidària!

 per participar en a

nostres instal·lacions, iniciat noves activitats 
productives, creat ocupació i ofert suport a 
moltes persones. La nostra vocació de servei 
públic, ens ha portat a un compromís especial 
amb les persones més desfavorides, activant 
i desenvolupant nous projectes com menja-
dors socials, voluntariat, formació i nous su-

ports a la inserció laboral, entre d’altres.
Aquest any volem destacar tres fites impor-
tants:
• El primer any de funcionament de la Em-
presa d’Inserció de les Comarques de Tarra-
gona, amb la contractació de 10 treballadors. 
• La implantació del programa Bon Dia a les 
diferents entitats, per tal d’oferir un contac-
te diari a les persones grans que viuen soles.
• L’adequació de nous equipaments i espais 
d’atenció a les persones.
Ens sentim especialment satisfets dels pro-
jectes territorials integrats que desenvolu-
pem a Alcover, Camp Clar (Tarragona), Ar-
boç-Bellvei, Parc del Francolí de Tarragona i 
els que es porten a terme a l’Escola de Turis-
me del Baix Penedès i al Centre de La Sínia 
de Calafell. Són una bona mostra de la nos-
tra forma de treballar, en estreta col·labo-
ració amb les administracions locals, i amb 
diferents agents del nostre territori, que ens 
permeten desenvolupar aquests projectes on 
les persones, sense etiquetes, son les verita-
bles protagonistes. 
Amb el suport d’un gran nombre de perso-
nes i organitzacions, i l’empenta pels nostres 
valors, treballem amb optimisme i il·lusió, 
creant projectes que generen nova ocupació, 
i contribueixen a estructurar el territori i a 
millorar la qualitat de vida i la felicitat de 
moltes persones i les seves famílies.



Serveis laborals del centre especial de treball
El CET té un total de 173 treballadors/es, dels quals 169 tenen alguna discapacitat i/o trastorn mental. Les principals activitats que 
desenvolupa són les següents:

SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL

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

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.

• Recollida i gestió d’oli vegetal

• Recollida de residus vegetals

• Elaboració i execució de projectes amb impactes 

ambientals positius

• Campanyes de sensibilització ambiental

• Disseny i execució de tallers i activitats educatives ambientals

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

• Disseny i preparació de promocions

• Mailings, encartaments, plegats

• Verificacions de peces

• Lots de Nadal  

CONTROL D’ACCESSOS, RECEPCIÓ I CONSERGERIA

Control d’accés a tot tipus d’instal·lacions 

i també oferim el servei de recepció i consergeria. 

GESTIÓ D’APARCAMENTS

Es duu a terme la gestió integral d’espais d’aparcament, 

d’acord amb les condicions específiques de cada espai i client.

SERVEIS TURÍSTICS I DE RESTAURACIÓ

Gestió de bars i restaurants en col·laboració amb empreses, ad-

ministracions i entitats socials. Es tracta d’activitats que també 

es poden portar a terme a les cuines i menjadors de les empreses.

SUPORT A ESDEVENIMENTS

Organització i adequació d’espais per a conferències, exposi-

cions, fires, festes, etc. Suport logístic, muntatge d’entarimats 

i mobiliari.

ENCLAVAMENTS LABORALS

Es desenvolupen activitats productives a les pròpies 

instal·lacions de les empreses, que permeten:

• Reduir costos de transport i impacte ambiental

• Millorar la traçabilitat

• Reduir l’inventari

• Afrontar canvis urgents de planificació i programació

• Donar resposta a les puntes de producció

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

• Senyalització viària

• Pintura

SERVEIS TURÍSTICS I DE RESTAURACIÓ

Gestió de bars i restaurants en col·laboració amb empreses, ad-

ministracions i entitats socials. També es disposa de un parc 

d’aventura Diver, ubicat a Coma-ruga, amb diversos circuits als 

arbres així com el bar La Canya, que a l’estiu també ofereix so-

pars a la fresca.

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...
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116
El 2019 el CET Ventall va prestar els seus serveis a 

116 empreses i administracions públiques.
El 2019, el CET Ventall va efectuar treballs per un 

import superior als 4,5 milions d’euros. 

4,5 milions d'euros 

4,5M
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Distribució de Clients
per servei

Empreses i administracions públiques

SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS

Es dona 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

• Neteja viària

• Neteja de vehicles



Serveis laborals del centre especial de treball
El CET té un total de 173 treballadors/es, dels quals 169 tenen alguna discapacitat i/o trastorn mental. Les principals activitats que 
desenvolupa són les següents:

SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL

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

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.

• Recollida i gestió d’oli vegetal

• Recollida de residus vegetals

• Elaboració i execució de projectes amb impactes 

ambientals positius

• Campanyes de sensibilització ambiental

• Disseny i execució de tallers i activitats educatives ambientals

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

• Disseny i preparació de promocions

• Mailings, encartaments, plegats

• Verificacions de peces

• Lots de Nadal  

CONTROL D’ACCESSOS, RECEPCIÓ I CONSERGERIA

Control d’accés a tot tipus d’instal·lacions 

i també oferim el servei de recepció i consergeria. 

GESTIÓ D’APARCAMENTS

Es duu a terme la gestió integral d’espais d’aparcament, 

d’acord amb les condicions específiques de cada espai i client.

SERVEIS TURÍSTICS I DE RESTAURACIÓ

Gestió de bars i restaurants en col·laboració amb empreses, ad-

ministracions i entitats socials. Es tracta d’activitats que també 

es poden portar a terme a les cuines i menjadors de les empreses.

SUPORT A ESDEVENIMENTS

Organització i adequació d’espais per a conferències, exposi-

cions, fires, festes, etc. Suport logístic, muntatge d’entarimats 

i mobiliari.

ENCLAVAMENTS LABORALS

Es desenvolupen activitats productives a les pròpies 

instal·lacions de les empreses, que permeten:

• Reduir costos de transport i impacte ambiental

• Millorar la traçabilitat

• Reduir l’inventari

• Afrontar canvis urgents de planificació i programació

• Donar resposta a les puntes de producció

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

• Senyalització viària

• Pintura

SERVEIS TURÍSTICS I DE RESTAURACIÓ

Gestió de bars i restaurants en col·laboració amb empreses, ad-

ministracions i entitats socials. També es disposa de un parc 

d’aventura Diver, ubicat a Coma-ruga, amb diversos circuits als 

arbres així com el bar La Canya, que a l’estiu també ofereix so-

pars a la fresca.

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...
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116
El 2019 el CET Ventall va prestar els seus serveis a 

116 empreses i administracions públiques.
El 2019, el CET Ventall va efectuar treballs per un 

import superior als 4,5 milions d’euros. 

4,5 milions d'euros 

4,5M
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Distribució de Clients
per servei

Empreses i administracions públiques

SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS

Es dona 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

• Neteja viària

• Neteja de vehicles



SERVEI DE SUPORT A L’AUTONO-
MIA EN LA PRÒPIA LLAR – SSAPL
Al llarg del 2019, un total de 25 persones han rebut aquest su-
port, que s’ofereix a dos habitatges amb quatre places cadascun 
així com en els domicilis particulars de les persones. El servei 
promou l’autonomia en les activitats de la vida diària, tant a la 
seva llar com en la comunitat, també seguint la metodologia de 
Planificació Centrada en la Persona (PCP). L’objectiu és que, amb 
el suport d’un grup de persones significatives (cercle de suport), 
dissenyar per a cada persona el seu Pla Personal, a partir de la 
formulació dels seus propis somnis i desitjos per planificar els 
objectius, estratègies i accions necessàries per arribar-hi.

SERVEI RESPIR
El Servei de Respir enguany s’ha pogut oferir només a la 
Llar-Residència Mar i Cel, ja que a la Llar Ventall hi havia totes 
les places ocupades. 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 només tres estades de Res-
pir familiar de dues persones diferents.

HABITATGES SENSE BARRERES 
AMB FUNDACIÓ LA CAIXA
Obra Social la Caixa ha finançat d’un projecte d’eliminació de 
barreres arquitectòniques en un habitatge pilot per l’adaptació a 
la vida independent de persones amb discapacitat intel·lectual. 
Al nou habitatge de la Fundació Santa Teresa, les persones amb 
discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental podran fer els apre-
nentatges necessaris per poder accedir a una vida més indepen-
dent, ja que hi ha persones que abans de poder fer el pas a viu-
re sols, en parella o en petit grup, necessiten un suport que els 
permeti adquirir aprenentatges bàsics per la vida diària. Aquest 
espai també permetrà disposar de places de Respir i d’atenció en 
situacions d’emergència.

h t t p s : / / w w w . f u n d a c i o s a n t a t e r e -
s a . o r g / l e s - f u n d a c i o n s - s a n t a - t e -
r e s a - i - l a - c a i x a - e l i m i n e n - b a r r e -
res-per-a-les-persones-amb-discapaci-
tat-intellectual/8 

SERVEI DE TERÀPIA 
OCUPACIONAL
L’any 2019, s’ha continuant oferint la tria d’activitats de manera 
personalitzada i com a motor de possibilitats. 
Dins la metodologia de treball d’atenció centrada en la persona, 
ha estat un any de continuat per als Camins i Cercles, un pro-
jecte ajuda a formar i especialitzar a les persones i a treballar 
espais de conversa en petit grup orientat a les dimensions de 
qualitat de vida. Els camins ARTÍSTIC, VERD I BENESTAR, han 
estat una eina de promoció d’habilitats més especialitzades, així 
com d’atenció molt més acurada cap a les persones amb més ne-
cessitats de suport.  
El Cercle formatiu s’ha especialitzat en explicar i ensenyar ma-
nualitats a persones de la comunitat, fent de formadors als cen-
tres cívics del Vendrell i de Bellvei i al Casal de Cunit.
S’ha fet un recull dels records de les persones de manera visual 
i amb la participació de les famílies. 
S’ha continuat treballant per la participació de les persones a 
la comunitat, buscant recursos on poder participar de manera 

inclusiva. També ha servit perquè la persona hi sigui present, 
fent demandes que l’interessen. 
L’esport també ha estat una eina participativa i inclusiva, com-
plint amb reptes personals personalitzats i participant en les 
jornades esportives dels Centre Ocupacionals de Tarragona. A 
la Fundació s’ofereixen un ventall d’activitats esportives adap-
tades a totes les persones de l’entitat, així com activitats més in-
dividualitzades que donin sortida a les expectatives de cada un.
S’han promogut vacances  en petit format per promoure les in-
terrelacions entre les persones, així com per respectar els ritmes 
de cada un. 
Una part gratificant per a les persones, ha estat l’aportació del 
voluntariat que forma part de la fundació. 
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SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR 
La Fundació Santa Teresa disposa de dues Llars Residència al Vendrell, que al llarg de l’any 2019 s'han continuant adaptant a les necessi-
tats de les 42 persones que actualment hi viuen. Al llarg de l'any s'ha treballat al Servei de Llar-Residència per la flexibilització de l’horari 
dels professionals, l'adquisició de noves ajudes tècniques i la posada en marxa d'una metodologia basada en la Planificació Centrada en la 
Persona (PCP), on la prioritat són els desitjos i somnis de cada persona atesa. Gràcies al suport de professionals, família, amics i comunitat, 
la Fundació continua avançant 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.
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A la Llar-residència Mar i Cel, situada al centre de El Vendrell 
des de la seva obertura al 2015, actualment hi viuen 20 per-
sones, de les quals 14 gaudeixen d’una habitació individual i 6 
la comparteixen amb una altra persona. La Llar compta amb 3 
pisos independents amb menjador-sala d’estar, cuina, sortida de 
terrassa o balcó, i espais comuns com la bugaderia, el garatge, 
una sala polivalent i un gran pati que serveix per fer sopars, fes-
tes i trobades familiars. Al 2019 s’ha instal·lat aire condicionat 
als espais comuns de cada pis, la qual cosa fa que millori molt 
la qualitat de vida durant els mesos d’estiu. Un dels moments 
destacats del 2019 ha estat la trobada familiar anual organitzada 
per Nadal, on es va poder gaudir d’un dinar al Restaurant el Xa-
loquell 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 sorpre-
ses, com música en directe, un vídeo sobre el dia a dia a les dues 
llars i un obsequi per totes les famílies.

La Llar-residència Ventall és una preciosa casa colonial antiga 

i  molt  acollidora situada al  complex de la Fundació Santa Te-
resa. Amb 20 habitacions individuals i 2 habitacions dobles, al 
2019 ha realitzat una important adaptació a les necessitats de 
les persones que hi viuen, tant pel seu deteriorament físic com 

per  donar  més  servei  i  qualitat.  Enguany  aquesta  llar  s’ha 

ampliat  amb  una  nova  unitat  de  convivència  a  l’edifici 
adjacent.  Al  desembre  del  2019  s'ha  realitzat  una  obra 
important per a l'apertura d'una nova unitat de convivència, 
que  ha  dividit  la  Llar  en  dues  unitats,  cada  una  amb  sala 
d'estar  pròpia  per  a  activitats  com  veure  la  tele,  conversar  o 
escoltar  música.  La  cuina,  el  menjador,  el  jardí  i  el  porxo  són 
altres  espais  comuns  on  les  persones  comparteixen  la  seva 
quotidianitat. Totes les reformes han estat pensades per atendre
 persones amb un suport generalitzat. El fet que la Llar estigui 
situada  en  el  complex  de  la  Fundació,  compartint  espais 
envoltats de jardins, aporta moltes possibilitats per gaudir de 
l’exterior, del sol i de moments molt agradables. Com a activitats 
més important, cal destacar el tradicional Sopar a la Fresca del 
mes de juliol  que,  com cada any, va aplegar a professionals,  fa-
mílies i persones que viuen a la llar.
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llars i un obsequi per totes les famílies.
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VELLESA AMB QUALITAT, 
PARTICIPATIVA I PRESENT. 
La realitat de les persones grans requereix reorganitzar el servei 
i l’atenció i l’adaptació de les  activitats, utilitzant diferents espais 
per cobrir les necessitats de cada un com la casa gran de la Funda-
ció, que ha esdevingut un espai acollidor, o la casa petita per a les 
activitats lúdiques, la cuina per poder preparar els esmorzars, etc. 
També s’ha continuat treballant amb les sinèrgies de la Gent Gran 
entre les tres entitats, Fundació Santa Teresa, Fundació Onada i 
Fundació Ginac.  
Enguany s’han ofert suports  a les persones grans, amb l’ajut de 
familiars, per fer un recull de la seva història de vida i s’ha con-

tinuat amb les ac-
tivitats per estar 
presents a la Fun-
dació, amb serveis 
com l’esmorzar a 
les treballadores 
i treballadors de 
l’entitat.

PROJECTES I ACTIVITATS AMB LA 
COMUNITAT
Un grup de persones del Servei de Teràpia Ocupacional i del Ser-
vei Ocupacional d’Inserció dos cops a la setmana formen part de 
la dinàmica del  CASAL JOVE  de El Vendrell 
Es segueix portant a terme l’ECONOMAT DE IOGURTS de la Fa-
geda entre els treballadors i treballadores de la Fundació, reco-
llint les comandes, preparant-les i distribuint-les a les persones 
interessades. 
Les persones integrants de la comissió de FESTES ha estat tre-
ballant per tal de gaudir de les festes tradicionals: halloween, 
Carnaval, calçotada, La Mona més Mona, Sant Jordi, Festa de 
Nadal, Sant Joan. 
Es continua en el projecte del VALOR AFEGIT, la revista qua-
trimestral de l’entitat, portada a terme per un grup d’usuaris i 
dos monitors.
Es continua treballant en el projecte de MILLORA D’HÀBITS 
ALIMENTARIS, fent les intervencions personalitzades d’alguns 

usuaris per a la millora dels hàbits alimentaris i la salut en gene-
ral i activitats relacionades amb la millora d’hàbits alimentaris, 
fent tallers i visites a les empreses de la comarca.
ROLS SOCIALS VALORATS és el projecte que treballa els desi-
tjos i somnis que, com totes les persones, volem aconseguir. Els 
suports van dirigits a esbrinar quines són les coses que tenen 
més importància per a les persones ateses i donar suport perquè 
les puguin portar a terme. 
Com cada estiu, els i les usuàries comparteixen temps, projecte i 
participació  amb les nenes i nens que participen al CASAL D’ES-
TIU organitzat per la Fundació, on s’ensenyen diferents tallers 
que s’hanf fet durant l’any. 
Les DIMENSIONS DE QUALITAT DE VIDA estan emmarcades 
en la planificació centrada en la persona i la quotidianitat del 
dia a dia, i s’hi promouen activitats per promoure les relacions 
interpersonals amb les persones i entitats persones del poble, 
activitats d’exercici físic, participació en festes populars, suport 
per desenvolupat habilitats manipulatives, etc.
Es promocionen ACTIVITATS EXTERNES oferint els suports 
que els participants demanen per tal de poder participar en 
activitats de la comunitat de manera normalitzada, i establint 
relacions amb altres persones que utilitzen els recursos de la 
comunitat: es fa acompanyament amb voluntariat, tramitació de 
la documentació, coordinació amb els serveis externs i amb les 
famílies, etc.
Alguns exemples són un curs de català al centre de normalitza-
ció lingüística, ioga, txi-kung i pilates al casal cívic, brodats  al 
petit tallaret, manualitats al centre cívic sant jordi, coral a la 
botiga músics, ganxet al centre de dia, etc.

MARXA DELS I LES COMPANYES 
DE CUNIT I CALAFELL A LA SÍNIA
La Fundació va obrir al mes d´octubre el Centre La Sínia de Cala-
fell, al que van marxar els companys i companyes que que viuen 
als municipis de Calafell, Segur de Calafell i Cunit. 
Per acomiadar-los després de molts anys d’activitats comparti-
des, se’ls va fer un petit homenatge amb un vídeo amb fotogra-
fies de record i se’ls va regalar un àlbum personal amb les fotos 
de les diferents activitats i sortides i un lot de productes propis. 

El CAMINS DE BENESTAR, 
VERD I ARTÍSTIC
La Fundació aposta per l’atenció centrada en el benestar de les 
persones, fent els suports de manera individualitzada i oferint 
l’atenció a partir de les demandes de les pròpies persones. 
El camí del benestar, està adreçat persones amb necessitats de 
suport elevades, fent que les seves experiències siguin del tot 
vivencials. 
El camí verd és per a les persones que volen dedicar-se a les 
hortes i jardineria, on es treballen aspectes relacionats amb les 
èpoques de plantacions, plagues, disseny dels horts, cura dels 
galls i gallines i interrelació amb  la comunitat i obrint el projec-
te a persones que hi puguin estar interessades. 
Al camí artístic s’hi treballen la ceràmica, pintura, artteràpia, 
fotografia, coneixement artístic de la comarca visitant exposi-
cions i estudis, etc. i participació en la decoració de diferents 
punts de El Vendrell. 

PROJECTE CERCLES
Consisteix en la detecció de les necessitats de les persones a par-
tir de la anàlisis de la informació que han aportat les persones 
que hi formem part. També s’ha començat a treballar la presa 
de decisions i en formar part com a formadors d’activitats que 
s’ofereixen a la comunitat. Durant l’any s’ha participat a diver-
sos tallers al Casal cívic (de halloween i de boles de feltre, taller 
de formador de formadors a Mas Albornà, participació a la Fira 
d’entitats, taller d’espelmes al Centre Cívic de Bellvei, taller de 
paper a l’Escola Moja i taller a l’Escola dels Pallaresos

VACANCES i SORTIDES
Amb l’objectiu de gaudir i conviure en un marc diferent, s’ofe-
reixen vacances en petit grup, amb sortides fruit de demandes 
personals. 

Durant l’any s’han realitzat sortides a Olot, Delta de l’Ebre, Mi-
nes de Cardona, Cambrils, Can Vandrel, RNE, Tibidabo o els Ju-
tjats del Vendrell.

MEMÒRIA 2019 www.fundaciosantateresa.org

TALLER OCUPACIONAL
El taller és un espai de respecte als ritmes, la tranquil·litat i la individualitat, un entorn adaptat a la persona perquè pugui estar segura de 
les seves capacitats, i un espai de promoció d’habilitats de la persona i de creació d’articles artesanals (que després s’ofereixen com a obsequi 
o article a diferents punts de venda com el mercat, les paradetes a la Fundació o com a obsequi a la Festa Major del Vendrell.
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s’ofereixen a la comunitat. Durant l’any s’ha participat a diver-
sos tallers al Casal cívic (de halloween i de boles de feltre, taller 
de formador de formadors a Mas Albornà, participació a la Fira 
d’entitats, taller d’espelmes al Centre Cívic de Bellvei, taller de 
paper a l’Escola Moja i taller a l’Escola dels Pallaresos

VACANCES i SORTIDES
Amb l’objectiu de gaudir i conviure en un marc diferent, s’ofe-
reixen vacances en petit grup, amb sortides fruit de demandes 
personals. 

Durant l’any s’han realitzat sortides a Olot, Delta de l’Ebre, Mi-
nes de Cardona, Cambrils, Can Vandrel, RNE, Tibidabo o els Ju-
tjats del Vendrell.
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TALLER OCUPACIONAL
El taller és un espai de respecte als ritmes, la tranquil·litat i la individualitat, un entorn adaptat a la persona perquè pugui estar segura de 
les seves capacitats, i un espai de promoció d’habilitats de la persona i de creació d’articles artesanals (que després s’ofereixen com a obsequi 
o article a diferents punts de venda com el mercat, les paradetes a la Fundació o com a obsequi a la Festa Major del Vendrell.
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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 2019, la seva activitat ha possibilitat 54 in-
sercions en 26 empreses contractants.

Pel que fa a la tasca prospectora, l’any ha contemplat 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 217 persones al llarg del 2019.

SERVEIS INDUSTRIALS DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
Durant tot l’exercici 2019 l’activitat productiva de Serveis Industrials s’ha mantingut en la transformació i envasat de diversos productes 
de gran consum, consolidant la col·laboració establerta amb les empreses Affinity, Teichenné, Citysens, Fundació Ginac i Fundació Onada.
 Aquest exercici s’ha caracteritzat per la consolidació del mercat italià de l'empresa Affinity. La seva aposta per realitzar el 100% de la 
producció d’aquest mercat dins les instal·lacions del Centre Especial de Treball han representat un increment molt important del volum de 
manipulació de productes.

Un any mes, el CET ha col·laborat amb la Fundació Onada per a la gestió i manipulació dels lots de Nadal dels clients del Tarragonès. A mes, 
aquest any també s'ha pogut iniciar una col·laboració amb BIC GRAPHIC EUROPA i SHELL ESPAÑA, realitzant petits volums de manipulats.

Durant el 2019 han treballat al CET 44 persones, volum similar al d'exercicis anteriors. Cal destacar que un 47% son homes i un 53% son 
dones, i que l'adaptació del lloc de treball i la flexibilització han estat un any mes una línia a seguir, traspassant personal del CET a altres 
serveis de l’entitat (suport a STO, neteja, administració, etc...) en funció de demandes de les mateixes persones treballadores. 

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
Durant tot l’exercici 2019 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.
Amb la finalitat de diversificar les activitats dels Serveis Industrials, s’han posat en marxa dos nous projectes dedicats a la recuperació i 
classificació dels residus d’alguns dels clients de la Fundació, amb la 
intenció de poder crear dos o tres nous llocs de treball, dignificant 
la feina de selecció i classificació i col·laborant amb els clients en 
la reducció de l’impacte ambiental, sorgit dels seus processos pro-
ductius.
També cal destacar que, un any més, s’ha pogut col·laborar amb la 
Fundació Onada per a la gestió i manipulació dels lots de Nadal dels 
clients del Tarragonès.
En referència a la plantilla de treballadors, durant el 2019 ha estat 
formada per 43 persones, mantenint el mateix volum de l’exercici 
anterior. Cal destacar que un 60,46% són dones.
L’adaptació del lloc de treball i la flexibilització ha estat, un any 
més, una línia a seguir. Per demandes dels treballadors s’ha tras-
passat personal del departament industrial a d’altres seccions de 
l’entitat (suport a STO, neteja, administració, etc...)

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 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 un trastorn mental. 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 trastorn mental 
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 2019, el SIL, en col·laboració amb l’Eina, ha donat suport a 68 usuaris i ha aconseguit un total de 10 insercions laborals efectives.
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Empresa ordinària 39
Centre Especial deTreball aliè a 7
Enclavament laboral en empresa 1
Incorporació com a professional 2
Programes específics de l'administració 0
Centre Especial de Treball de l'entitat 4
TOTAL 54
Persones ateses 217
Persones ateses noves 151
Empreses visitades 80
Empreses visitades noves 46
Empreses contractants 26
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SIOAS: SERVEI INTEGRAL D’ORIENTACIÓ 
I ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL
El SIOAS és un servei de suport laboral de persones amb discapacitat o trastorn mental, destinat a aconseguir la inserció laboral a l'empresa 
ordinària. L’objectiu és millorar l'ocupabilitat i la qualificació professional de cada persona davant les exigències d'accés al mercat laboral, 
tenint en compte les seves necessitats i característiques personals.
El programa va adreçat a persones amb grans dificultats d'inserció en situació d’atur i inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, i a treba-
lladors/es en recerca de millora professional i/o manteniment del lloc de treball a través de la metodologia de treball amb suport.
Durant el programa es defineix el perfil professional de cada participant, descobrint potencialitats segons les possibilitats laborals, amb 
itineraris d'orientació a mida i acompanyament individual durant 
tot el procés, mitjançant formació adaptada sobre:
• 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
Durant el passat programa es van atendre i participar un total de 15 
persones, 10 homes i 5 dones. Del total de participants 9 van realit-
zar pràctiques no laborals en empresa ordinària. En aquest sentit i 
van col·laborar 7 empreses diferents, 3 del sector de la indústria i 
4 del sector serveis.

TAULES SOLIDARIES AL FESTIVALET DE COMA-RUGA
El Festiuet de Coma-ruga, un festival de música jove que ha cele-
brat aquest estiu a la platja de Coma-ruga la segona edició, inclou el 
projecte “Artistes x la inclusió”, en el que 18 artistes del panorama 
català han il·lustrat unes rèpliques de taules de surf amb les lletres 
d’algunes de les cançons dels grups que participen al festival
La iniciativa ha ajudat a sensibilitzar la població més jove sobre les 
necessitats de col·lectius vulnerables.

Més informació: http://www.festiuet.cat/
artistesxlainclusio/

JARDINS VERTICALS SOSTENIBLES DE CITYSENS
Els i les treballadores del CET han realitzat el muntatge i embalatge de les noves prestatgeries Citysens, un model de prestatgeria per a 
plantes modular, sostenible i amb un disseny vertical i minimalista, construït a base de materials naturals o reciclables. Més informació: 
www.citysens.com

‘CASES D’ALGÚ’ AMB GEPEC
'Cases d'algú', projecte impulsat per l’ONG ecologista GEPEC conjuntament amb el Centre Ocupacional de la Fundació Santa Teresa i de 
La Sínia de Calafell per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional a través d'activitats de conservació del medi 
natural. 

FESTIVAL DE FLAMENC, 
EN COL.LABORACIÓ AMB 
LA FUNDACIÓ SANTA TERESA
El món del flamenc es va citar a l’octubre al Teatre Àngel Guimerà 
del Vendrell, en un festival solidari que va recaptar 200€ per a la 
Fundació Santa Teresa. Hi van participar cantants, músics i bailao-
res i bailaoras, molts arribats d’Andalusia.

PROJECTE MEDIAMBIENTAL AMB 
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA CAIXA
Al 2019 s’han realitzat dos projectes amb el suport de Fundació Bancària “La Caixa” i la Diputació de Tarragona mitjançant subvenció per 
a l’execució d’actuacions d’inserció sociolaboral de persones discapacitades i amb risc d’exclusió social. D’una banda, s’han millorat els 
torrents i rases entre els pobles de Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys, amb un equip format per un professional expert en 
tasques forestals i lleres i quatre persones amb discapacitat i/o trastorn mental 
(o altres factors d’exclusió) de la Fundació Santa Teresa.
Un segon projecte dut a terme per professionals de l’Empresa d’Inserció Ei, ha 
realitzat tasques de millora de la Riera de Marmellar i els torrents de la Moixeta, 
a la Juncosa de Montmell, i de les Segueres, a La Bisbal del Penedès. Amb totes 
les actuacions s’ha assegurat una repercussió positiva al benestar i la salut hu-
mana, tot millorant l’accessibilitat a la ciutadania per poder-hi realitzar activi-
tats saludables com el passeig, el senderisme, i la contemplació d’espais naturals 
de d’un gran interès ecològic, paisatgístic i amb una important diversitat d’espè-
cies pròpies de la zona. 

PROGRAMA INCORPORA
Un any més, la Fundació ha renovat el conveni de col·laboració amb el Programa INCORPORA de l’Obra Social La Caixa, que té per objectiu 
promoure la inserció laboral de persones de col·lectius vulnerables a l’empresa ordinària.
Al llarg del 2019, la Fundació ha donat suport a 151 persones noves que estaven en procés de recerca de feina: 83 d’aquestes amb certificat 
de discapacitat i la resta, pertanyents a altres col·lectius amb necessitats de suport per a la integració laboral. 
L’entitat ha estat Punt Formatiu Incorpora, amb un total de 3 accions formatives per a la inserció en les que han participat 45 persones, 32  
de les quals van finalitzar la formació. 
La Fundació ha aconseguit 54 insercions laborals i ha proporcionat informació i assessorament per a la inserció a 65 empreses del territori, 
de les quals 49 han estat empreses noves. 

PROGRAMA INCORPORA 
La Fundació ha renovat el conveni de col·laboració  amb el 
programa d'integració laboral Incorpora de "la Caixa", pel qual 
s'ha facilitat la inserció laboral de persones en risc d'exclusió a 
l’empresa ordinària. Al 2018 s'ha donat suport a 109 persones  
que estaven en procés de cerca de feina, 101 amb certificat 
de discapacitat i la resta d’altres col·lectius amb necessitats 
de suport per a la integració laboral. S’han realitzat 48 
insercions  de les quals, 42 pertanyen al col·lectiu de persones 
amb discapacitat. S’ha proporcionat informació i suport a 60 
empreses, de les quals 34 són noves empreses visitades.

CONVENI AMB SAHICASA  
Al Novembre, la Fundació Onada  va signar un conveni  Incorpora 
de col·laboració amb l’empresa de control i gestió de plagues 
Sahicasa, elaborant un pla de treball que contempla la inserció 
de persones amb discapacitat i la possibilitat d’acollir alumnes en 
pràctiques.

LA TRUCKONADA
Com cada any la Fundació ha mogut la food truck pels carrers del 
territori, participant de les activitats i oferint deliciosos àpats a la 
població, a la vegada que afavoreix la inclusió social i laboral de 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

La Truckonada ha estat present als jardins del Banc d'Espanya a 
Tarragona, a la Lliga Camp de Tarragona de Bitlles Catalanes, a la 
Biblioteca de Torredembarra en el marc dels actes de Sant Jordi 
i a la Jornada solidària de l’Àngel Batlle (a Torredembarra) en 
benefici a la Fundació Onada i a l’ONG K9. Durant l’estiu ha estat 
al Parc Diver (Coma-ruga) i, per les festes, s’ha tornat a ubicar al 
Parc de Nadal de Tarragona.

La Fundació Onada i la Diputació de Tarragona han signat un 
conveni pel projecte de millora de l’ecosistema de la vegetació de 
ribera i tasques de seguretat a l’entorn de Vespella de Gaià, dins el 
conveni amb l’obra social La Caixa 2018.

El projecte mediambiental a Vespella de Gaià promou la creació 
de llocs de treball per a persones amb discapacitat mitjançant 
la contractació de 5 persones que treballen en la millora de 
l’ecosistema de la vegetació de ribera, per tal d’afavorir la 
subsistència de les especies autòctones i potenciar el torrent 
de Vespella com a corredor biològic. També es fan tasques 
per a la seguretat, minimitzant riscos en cas d’incendis o 
inundacions, mitjançant l’eliminació de les espècies invasores 
d’alt volum de combustible i que obstaculitzen de forma 
notable el pas de l’aigua.

PROJECTE MEDI AMBIENTAL AMB 
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I 
LA CAIXA

El Parc del Francolí és un projecte de referència com a model de 
desenvolupament comunitari i participació ciutadana, guardonat 
al 2015, a nivell nacional, amb el Premi Integra del BBVA. El 
projecte es caracteritza per ser un espai integrador, sostenible i 
proper a la població. Gestionat per les persones de la Fundació, 
ofereix serveis amb valor afegit la generació de llocs de treball per 
a persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

Aquest 2018, el Parc segueix essent un referent en activitats 
obertes de caràcter social, cultural, formatives i esportives, un 
espai de relació, d’oci creatiu i d’educació ambiental, on es genera 
i es comparteix el coneixement. Un exemple són les pràctiques 
de jardineria que els alumnes de les escoles d’educació especial 
San Rafael de Tarragona i Nostra Senyora del Mar de Reus, 
realitzen cada any al Parc.

EL PARC DEL FRANCOLÍ, UN PROJECTE SOSTENIBLE 
AL BELL MIG DE TARRAGONA

“EL PARC DEL FRANCOLÍ, GUIA 
PER CONÈIXER ELS ARBRES” 
La Fundació Onada, en col·laboració amb Veu de Ponent, va 
organitzar a la tardor una visita guiada de Raúl Font-Quer, 
autor del llibre "El Parc del Francolí, Guia per conèixer els 
arbres". Durant el recorregut els assistents van poder conèixer 
les característiques, propietats i la distribució geogràfica d'una 
representació de les 61 espècies arbòries presents al parc.

CURSES DEL CLUB ESPORTIU 
ALLIBERA ADRENALINA 
Per segon any el Club Esportiu Allibera Adrenalina ha escollit 
el Parc del Francolí com a espai per organitzar alguns dels seus 
esdeveniments esportius, com el II Cross Nina d’Ivori, la III 
Marxa contra el Càncer de Mama i el Trote dels Innocents.

DIA DE LA DANSA AL PARC DEL 
FRANCOLÍ
El 22 d’abril, Dia de la Dansa, l'Ajuntament de Tarragona va 
organitzat a l’explanada del Parc Francolí el Dia Internacional 
de la Dansa, amb balls i exhibicions durant tot el dia amb la 
col·laboració de les escoles de ball de Tarragona i la participació 
de molts aficionats a la dansa.

EL  PROGRAMA “ESPAÑA DIRECTO” 
AL PARC DEL FRANCOLÍ
Al mes de febrer el programa ‘España Directo’ va gravar un reportatge 
sobre l’activitat laboral de la Fundació Onada al Parc Francolí, que 
dona feina a treballadores i treballadors amb discapacitat, que 
s’ocupen de les tasques de manteniment, jardineria i neteja del 
parc de manera regular. El reportatge sencer es pot veure a l’enllç  
https://www.facebook.com/watch/?v=1629585367135109

4.2. Tarragona
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de llocs de treball per a persones amb discapacitat mitjançant 
la contractació de 5 persones que treballen en la millora de 
l’ecosistema de la vegetació de ribera, per tal d’afavorir la 
subsistència de les especies autòctones i potenciar el torrent 
de Vespella com a corredor biològic. També es fan tasques 
per a la seguretat, minimitzant riscos en cas d’incendis o 
inundacions, mitjançant l’eliminació de les espècies invasores 
d’alt volum de combustible i que obstaculitzen de forma 
notable el pas de l’aigua.

PROJECTE MEDI AMBIENTAL AMB 
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I 
LA CAIXA

El Parc del Francolí és un projecte de referència com a model de 
desenvolupament comunitari i participació ciutadana, guardonat 
al 2015, a nivell nacional, amb el Premi Integra del BBVA. El 
projecte es caracteritza per ser un espai integrador, sostenible i 
proper a la població. Gestionat per les persones de la Fundació, 
ofereix serveis amb valor afegit la generació de llocs de treball per 
a persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

Aquest 2018, el Parc segueix essent un referent en activitats 
obertes de caràcter social, cultural, formatives i esportives, un 
espai de relació, d’oci creatiu i d’educació ambiental, on es genera 
i es comparteix el coneixement. Un exemple són les pràctiques 
de jardineria que els alumnes de les escoles d’educació especial 
San Rafael de Tarragona i Nostra Senyora del Mar de Reus, 
realitzen cada any al Parc.

EL PARC DEL FRANCOLÍ, UN PROJECTE SOSTENIBLE 
AL BELL MIG DE TARRAGONA

“EL PARC DEL FRANCOLÍ, GUIA 
PER CONÈIXER ELS ARBRES” 
La Fundació Onada, en col·laboració amb Veu de Ponent, va 
organitzar a la tardor una visita guiada de Raúl Font-Quer, 
autor del llibre "El Parc del Francolí, Guia per conèixer els 
arbres". Durant el recorregut els assistents van poder conèixer 
les característiques, propietats i la distribució geogràfica d'una 
representació de les 61 espècies arbòries presents al parc.

CURSES DEL CLUB ESPORTIU 
ALLIBERA ADRENALINA 
Per segon any el Club Esportiu Allibera Adrenalina ha escollit 
el Parc del Francolí com a espai per organitzar alguns dels seus 
esdeveniments esportius, com el II Cross Nina d’Ivori, la III 
Marxa contra el Càncer de Mama i el Trote dels Innocents.

DIA DE LA DANSA AL PARC DEL 
FRANCOLÍ
El 22 d’abril, Dia de la Dansa, l'Ajuntament de Tarragona va 
organitzat a l’explanada del Parc Francolí el Dia Internacional 
de la Dansa, amb balls i exhibicions durant tot el dia amb la 
col·laboració de les escoles de ball de Tarragona i la participació 
de molts aficionats a la dansa.

EL  PROGRAMA “ESPAÑA DIRECTO” 
AL PARC DEL FRANCOLÍ
Al mes de febrer el programa ‘España Directo’ va gravar un reportatge 
sobre l’activitat laboral de la Fundació Onada al Parc Francolí, que 
dona feina a treballadores i treballadors amb discapacitat, que 
s’ocupen de les tasques de manteniment, jardineria i neteja del 
parc de manera regular. El reportatge sencer es pot veure a l’enllç  
https://www.facebook.com/watch/?v=1629585367135109

4.2. Tarragona

12 13

MEMÒRIA 2018 · www.fundacioonada.org



14 15

MEMÒRIA 2019 www.fundaciosantateresa.org

SIOAS: SERVEI INTEGRAL D’ORIENTACIÓ 
I ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL
El SIOAS és un servei de suport laboral de persones amb discapacitat o trastorn mental, destinat a aconseguir la inserció laboral a l'empresa 
ordinària. L’objectiu és millorar l'ocupabilitat i la qualificació professional de cada persona davant les exigències d'accés al mercat laboral, 
tenint en compte les seves necessitats i característiques personals.
El programa va adreçat a persones amb grans dificultats d'inserció en situació d’atur i inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, i a treba-
lladors/es en recerca de millora professional i/o manteniment del lloc de treball a través de la metodologia de treball amb suport.
Durant el programa es defineix el perfil professional de cada participant, descobrint potencialitats segons les possibilitats laborals, amb 
itineraris d'orientació a mida i acompanyament individual durant 
tot el procés, mitjançant formació adaptada sobre:
• 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
Durant el passat programa es van atendre i participar un total de 15 
persones, 10 homes i 5 dones. Del total de participants 9 van realit-
zar pràctiques no laborals en empresa ordinària. En aquest sentit i 
van col·laborar 7 empreses diferents, 3 del sector de la indústria i 
4 del sector serveis.

TAULES SOLIDARIES AL FESTIVALET DE COMA-RUGA
El Festiuet de Coma-ruga, un festival de música jove que ha cele-
brat aquest estiu a la platja de Coma-ruga la segona edició, inclou el 
projecte “Artistes x la inclusió”, en el que 18 artistes del panorama 
català han il·lustrat unes rèpliques de taules de surf amb les lletres 
d’algunes de les cançons dels grups que participen al festival
La iniciativa ha ajudat a sensibilitzar la població més jove sobre les 
necessitats de col·lectius vulnerables.

Més informació: http://www.festiuet.cat/
artistesxlainclusio/

JARDINS VERTICALS SOSTENIBLES DE CITYSENS
Els i les treballadores del CET han realitzat el muntatge i embalatge de les noves prestatgeries Citysens, un model de prestatgeria per a 
plantes modular, sostenible i amb un disseny vertical i minimalista, construït a base de materials naturals o reciclables. Més informació: 
www.citysens.com

‘CASES D’ALGÚ’ AMB GEPEC
'Cases d'algú', projecte impulsat per l’ONG ecologista GEPEC conjuntament amb el Centre Ocupacional de la Fundació Santa Teresa i de 
La Sínia de Calafell per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional a través d'activitats de conservació del medi 
natural. 

FESTIVAL DE FLAMENC, 
EN COL.LABORACIÓ AMB 
LA FUNDACIÓ SANTA TERESA
El món del flamenc es va citar a l’octubre al Teatre Àngel Guimerà 
del Vendrell, en un festival solidari que va recaptar 200€ per a la 
Fundació Santa Teresa. Hi van participar cantants, músics i bailao-
res i bailaoras, molts arribats d’Andalusia.

PROJECTE MEDIAMBIENTAL AMB 
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA CAIXA
Al 2019 s’han realitzat dos projectes amb el suport de Fundació Bancària “La Caixa” i la Diputació de Tarragona mitjançant subvenció per 
a l’execució d’actuacions d’inserció sociolaboral de persones discapacitades i amb risc d’exclusió social. D’una banda, s’han millorat els 
torrents i rases entre els pobles de Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys, amb un equip format per un professional expert en 
tasques forestals i lleres i quatre persones amb discapacitat i/o trastorn mental 
(o altres factors d’exclusió) de la Fundació Santa Teresa.
Un segon projecte dut a terme per professionals de l’Empresa d’Inserció Ei, ha 
realitzat tasques de millora de la Riera de Marmellar i els torrents de la Moixeta, 
a la Juncosa de Montmell, i de les Segueres, a La Bisbal del Penedès. Amb totes 
les actuacions s’ha assegurat una repercussió positiva al benestar i la salut hu-
mana, tot millorant l’accessibilitat a la ciutadania per poder-hi realitzar activi-
tats saludables com el passeig, el senderisme, i la contemplació d’espais naturals 
de d’un gran interès ecològic, paisatgístic i amb una important diversitat d’espè-
cies pròpies de la zona. 

PROGRAMA INCORPORA
Un any més, la Fundació ha renovat el conveni de col·laboració amb el Programa INCORPORA de l’Obra Social La Caixa, que té per objectiu 
promoure la inserció laboral de persones de col·lectius vulnerables a l’empresa ordinària.
Al llarg del 2019, la Fundació ha donat suport a 151 persones noves que estaven en procés de recerca de feina: 83 d’aquestes amb certificat 
de discapacitat i la resta, pertanyents a altres col·lectius amb necessitats de suport per a la integració laboral. 
L’entitat ha estat Punt Formatiu Incorpora, amb un total de 3 accions formatives per a la inserció en les que han participat 45 persones, 32  
de les quals van finalitzar la formació. 
La Fundació ha aconseguit 54 insercions laborals i ha proporcionat informació i assessorament per a la inserció a 65 empreses del territori, 
de les quals 49 han estat empreses noves. 

PROGRAMA INCORPORA 
La Fundació ha renovat el conveni de col·laboració  amb el 
programa d'integració laboral Incorpora de "la Caixa", pel qual 
s'ha facilitat la inserció laboral de persones en risc d'exclusió a 
l’empresa ordinària. Al 2018 s'ha donat suport a 109 persones  
que estaven en procés de cerca de feina, 101 amb certificat 
de discapacitat i la resta d’altres col·lectius amb necessitats 
de suport per a la integració laboral. S’han realitzat 48 
insercions  de les quals, 42 pertanyen al col·lectiu de persones 
amb discapacitat. S’ha proporcionat informació i suport a 60 
empreses, de les quals 34 són noves empreses visitades.

CONVENI AMB SAHICASA  
Al Novembre, la Fundació Onada  va signar un conveni  Incorpora 
de col·laboració amb l’empresa de control i gestió de plagues 
Sahicasa, elaborant un pla de treball que contempla la inserció 
de persones amb discapacitat i la possibilitat d’acollir alumnes en 
pràctiques.

LA TRUCKONADA
Com cada any la Fundació ha mogut la food truck pels carrers del 
territori, participant de les activitats i oferint deliciosos àpats a la 
població, a la vegada que afavoreix la inclusió social i laboral de 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

La Truckonada ha estat present als jardins del Banc d'Espanya a 
Tarragona, a la Lliga Camp de Tarragona de Bitlles Catalanes, a la 
Biblioteca de Torredembarra en el marc dels actes de Sant Jordi 
i a la Jornada solidària de l’Àngel Batlle (a Torredembarra) en 
benefici a la Fundació Onada i a l’ONG K9. Durant l’estiu ha estat 
al Parc Diver (Coma-ruga) i, per les festes, s’ha tornat a ubicar al 
Parc de Nadal de Tarragona.

La Fundació Onada i la Diputació de Tarragona han signat un 
conveni pel projecte de millora de l’ecosistema de la vegetació de 
ribera i tasques de seguretat a l’entorn de Vespella de Gaià, dins el 
conveni amb l’obra social La Caixa 2018.

El projecte mediambiental a Vespella de Gaià promou la creació 
de llocs de treball per a persones amb discapacitat mitjançant 
la contractació de 5 persones que treballen en la millora de 
l’ecosistema de la vegetació de ribera, per tal d’afavorir la 
subsistència de les especies autòctones i potenciar el torrent 
de Vespella com a corredor biològic. També es fan tasques 
per a la seguretat, minimitzant riscos en cas d’incendis o 
inundacions, mitjançant l’eliminació de les espècies invasores 
d’alt volum de combustible i que obstaculitzen de forma 
notable el pas de l’aigua.

PROJECTE MEDI AMBIENTAL AMB 
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I 
LA CAIXA

El Parc del Francolí és un projecte de referència com a model de 
desenvolupament comunitari i participació ciutadana, guardonat 
al 2015, a nivell nacional, amb el Premi Integra del BBVA. El 
projecte es caracteritza per ser un espai integrador, sostenible i 
proper a la població. Gestionat per les persones de la Fundació, 
ofereix serveis amb valor afegit la generació de llocs de treball per 
a persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

Aquest 2018, el Parc segueix essent un referent en activitats 
obertes de caràcter social, cultural, formatives i esportives, un 
espai de relació, d’oci creatiu i d’educació ambiental, on es genera 
i es comparteix el coneixement. Un exemple són les pràctiques 
de jardineria que els alumnes de les escoles d’educació especial 
San Rafael de Tarragona i Nostra Senyora del Mar de Reus, 
realitzen cada any al Parc.

EL PARC DEL FRANCOLÍ, UN PROJECTE SOSTENIBLE 
AL BELL MIG DE TARRAGONA

“EL PARC DEL FRANCOLÍ, GUIA 
PER CONÈIXER ELS ARBRES” 
La Fundació Onada, en col·laboració amb Veu de Ponent, va 
organitzar a la tardor una visita guiada de Raúl Font-Quer, 
autor del llibre "El Parc del Francolí, Guia per conèixer els 
arbres". Durant el recorregut els assistents van poder conèixer 
les característiques, propietats i la distribució geogràfica d'una 
representació de les 61 espècies arbòries presents al parc.

CURSES DEL CLUB ESPORTIU 
ALLIBERA ADRENALINA 
Per segon any el Club Esportiu Allibera Adrenalina ha escollit 
el Parc del Francolí com a espai per organitzar alguns dels seus 
esdeveniments esportius, com el II Cross Nina d’Ivori, la III 
Marxa contra el Càncer de Mama i el Trote dels Innocents.

DIA DE LA DANSA AL PARC DEL 
FRANCOLÍ
El 22 d’abril, Dia de la Dansa, l'Ajuntament de Tarragona va 
organitzat a l’explanada del Parc Francolí el Dia Internacional 
de la Dansa, amb balls i exhibicions durant tot el dia amb la 
col·laboració de les escoles de ball de Tarragona i la participació 
de molts aficionats a la dansa.

EL  PROGRAMA “ESPAÑA DIRECTO” 
AL PARC DEL FRANCOLÍ
Al mes de febrer el programa ‘España Directo’ va gravar un reportatge 
sobre l’activitat laboral de la Fundació Onada al Parc Francolí, que 
dona feina a treballadores i treballadors amb discapacitat, que 
s’ocupen de les tasques de manteniment, jardineria i neteja del 
parc de manera regular. El reportatge sencer es pot veure a l’enllç  
https://www.facebook.com/watch/?v=1629585367135109
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s'ha facilitat la inserció laboral de persones en risc d'exclusió a 
l’empresa ordinària. Al 2018 s'ha donat suport a 109 persones  
que estaven en procés de cerca de feina, 101 amb certificat 
de discapacitat i la resta d’altres col·lectius amb necessitats 
de suport per a la integració laboral. S’han realitzat 48 
insercions  de les quals, 42 pertanyen al col·lectiu de persones 
amb discapacitat. S’ha proporcionat informació i suport a 60 
empreses, de les quals 34 són noves empreses visitades.
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Al Novembre, la Fundació Onada  va signar un conveni  Incorpora 
de col·laboració amb l’empresa de control i gestió de plagues 
Sahicasa, elaborant un pla de treball que contempla la inserció 
de persones amb discapacitat i la possibilitat d’acollir alumnes en 
pràctiques.

LA TRUCKONADA
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territori, participant de les activitats i oferint deliciosos àpats a la 
població, a la vegada que afavoreix la inclusió social i laboral de 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

La Truckonada ha estat present als jardins del Banc d'Espanya a 
Tarragona, a la Lliga Camp de Tarragona de Bitlles Catalanes, a la 
Biblioteca de Torredembarra en el marc dels actes de Sant Jordi 
i a la Jornada solidària de l’Àngel Batlle (a Torredembarra) en 
benefici a la Fundació Onada i a l’ONG K9. Durant l’estiu ha estat 
al Parc Diver (Coma-ruga) i, per les festes, s’ha tornat a ubicar al 
Parc de Nadal de Tarragona.

La Fundació Onada i la Diputació de Tarragona han signat un 
conveni pel projecte de millora de l’ecosistema de la vegetació de 
ribera i tasques de seguretat a l’entorn de Vespella de Gaià, dins el 
conveni amb l’obra social La Caixa 2018.

El projecte mediambiental a Vespella de Gaià promou la creació 
de llocs de treball per a persones amb discapacitat mitjançant 
la contractació de 5 persones que treballen en la millora de 
l’ecosistema de la vegetació de ribera, per tal d’afavorir la 
subsistència de les especies autòctones i potenciar el torrent 
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per a la seguretat, minimitzant riscos en cas d’incendis o 
inundacions, mitjançant l’eliminació de les espècies invasores 
d’alt volum de combustible i que obstaculitzen de forma 
notable el pas de l’aigua.
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desenvolupament comunitari i participació ciutadana, guardonat 
al 2015, a nivell nacional, amb el Premi Integra del BBVA. El 
projecte es caracteritza per ser un espai integrador, sostenible i 
proper a la població. Gestionat per les persones de la Fundació, 
ofereix serveis amb valor afegit la generació de llocs de treball per 
a persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

Aquest 2018, el Parc segueix essent un referent en activitats 
obertes de caràcter social, cultural, formatives i esportives, un 
espai de relació, d’oci creatiu i d’educació ambiental, on es genera 
i es comparteix el coneixement. Un exemple són les pràctiques 
de jardineria que els alumnes de les escoles d’educació especial 
San Rafael de Tarragona i Nostra Senyora del Mar de Reus, 
realitzen cada any al Parc.

EL PARC DEL FRANCOLÍ, UN PROJECTE SOSTENIBLE 
AL BELL MIG DE TARRAGONA

“EL PARC DEL FRANCOLÍ, GUIA 
PER CONÈIXER ELS ARBRES” 
La Fundació Onada, en col·laboració amb Veu de Ponent, va 
organitzar a la tardor una visita guiada de Raúl Font-Quer, 
autor del llibre "El Parc del Francolí, Guia per conèixer els 
arbres". Durant el recorregut els assistents van poder conèixer 
les característiques, propietats i la distribució geogràfica d'una 
representació de les 61 espècies arbòries presents al parc.

CURSES DEL CLUB ESPORTIU 
ALLIBERA ADRENALINA 
Per segon any el Club Esportiu Allibera Adrenalina ha escollit 
el Parc del Francolí com a espai per organitzar alguns dels seus 
esdeveniments esportius, com el II Cross Nina d’Ivori, la III 
Marxa contra el Càncer de Mama i el Trote dels Innocents.

DIA DE LA DANSA AL PARC DEL 
FRANCOLÍ
El 22 d’abril, Dia de la Dansa, l'Ajuntament de Tarragona va 
organitzat a l’explanada del Parc Francolí el Dia Internacional 
de la Dansa, amb balls i exhibicions durant tot el dia amb la 
col·laboració de les escoles de ball de Tarragona i la participació 
de molts aficionats a la dansa.

EL  PROGRAMA “ESPAÑA DIRECTO” 
AL PARC DEL FRANCOLÍ
Al mes de febrer el programa ‘España Directo’ va gravar un reportatge 
sobre l’activitat laboral de la Fundació Onada al Parc Francolí, que 
dona feina a treballadores i treballadors amb discapacitat, que 
s’ocupen de les tasques de manteniment, jardineria i neteja del 
parc de manera regular. El reportatge sencer es pot veure a l’enllç  
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ESCOLA DE TURISME DEL BAIX PENEDÈS
L’Escola De Turisme Del Baix Penedès es un centre de formació en hostaleria i turisme que té com a finalitat 
millorar l’ocupabilitat de les persones amb dificultats d’inserció laboral, amb la creació de condicions favora-
bles 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 turis-
me, l’Escola disposa d’un model d’ensenyament integrador, innovador i de qualitat, els objectius del qual són:

Els Objectius generals que perseguim son els següents:
Formació
• Oferir una formació professionalitzadora i de qualitat.
• Millorar la formació i qualificació dels professionals
• Crear nous cursos específics i productes per a cobrir les diferents demandes
Inserció
• Cobrir una part de les necessitats de professionals al sector del Turisme en la comarca del Baix Penedès
Dinamització
• Transmetre i comunicar la tasca desenvolupada al conjunt de les empreses del sector.
• Potenciar la col·laboració entre l’Escola i les diferents entitats o empreses, sobretot el sector privat.
• Organitzar activitats i jornades gastronòmiques.
• Investigar les noves tendències en els mercats.
• Aconseguir el reconeixement per part del sector, de la formació que oferim, en els cursos relacionats amb el món del turisme.
• Establir un sistema de col·laboració amb altres Escoles de Turisme i entitats.
• Mantenir la vinculació de l’Escola amb la comarca.

Durant el 2019 s’han format 90 alumnes amb diverses accions formatives com:
• PROJECTES SINGULARS Desembre’18 – Setembre’19
• PFI Desembre’18 – Juliol’19
• FORMACIÓ A MIDA Abril’19 – juliol’19
• PTT CALAFELL. Setembre’18 - Març’19
• OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA: Certificat de professionalitat HOTR0108. Abril’19 - juliol’19
• OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR: Certificat de professionalitat HOTR0208. Maig’19 – Juliol’19
• OPERACIONS BÀSIQUES DE CÀTERING: Certificat de professionalitat HOTR0308. Setembre’19 – Novembre’ 19
• OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR: Certificat de professionalitat HOTR0208. Octubre’19 – Desembre’19
• OPERACIONS BÀSIQUES DE CUINA: Certificat de professionalitat HOTR0108. Novembre’19 – Actualitat
• PFI:AUXILIAR D’HOTELERIA. CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ. PT 03 Octubre’19 – Actualitat

S’han realitzat prospeccions a empreses i establiments 
de la zona per donar a conèixer les activitats de l’Esco-
la de Turisme, amb nous contactes amb empreses no-
ves i millora de les relacions amb empreses que havien 
col·laborat anteriorment.
S’han realitzat activitats de càtering per a esdeveni-
ments.
L’ocupabilitat s’ha treballat mitjançant tutories indivi-
duals i grupals d’anàlisi de l’ocupació i mercat laboral, 
orientació en la recerca de feina, visites a l’entorn pro-
ductiu i el període de pràctiques.
S’han realitzat visites a l’entorn productiu, mitjançant 
les quals l’alumnat ha conegut el funcionament d’es-
tabliments de diferent tipologia (hotels, restaurants, 
cafeteries, etc.) i les diverses maneres de treballar, se-
gons tipus de serveis, localització, clientela o especiali-
tat i resoldre dubtes sobre el mercat laboral.

Mitjançant el període de pràctiques, els alumnes han adquirit un millor coneixement i experiència del sector. 
En les formacions han participat 5 alumnes amb vulnerabilitat, dels quals 5 participants amb discapacitat i  1 menor tutelada.

MEMÒRIA 2019 www.fundaciosantateresa.org



16 17

ESCOLA DE TURISME DEL BAIX PENEDÈS
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EL 25% DE L’ALUMNAT HA ASSOLIT 
L’OBJECTIU D’INSERCIÓ 
Insercions laborals: 6 alumnes han treballat o estan treballant en 
empreses o establiments de la zona
Retorn al sistema educatiu: 7 alumnes s’han matriculat en altres 
estudis o formacions. 2 en CFGM, 2 en Escola d’Adults per adquirir 
el graduat de l’ESO i els 3 restants en certificats de professionalitat.

Cooperació amb els agents del territori
S’ha comptat amb la col·laboració de diverses organitzacions del 
territori i el suport de serveis d’ocupació, entitats i cooperatives 
socials i administracions públiques, així com l’oficina jove de la co-
marca.
Hi ha hagut una coordinació constant amb els recursos educatius i 
laborals de la comarca per poder oferir als joves l’oferta formativa i 
laboral actualitzada i facilitar el coneixement de serveis que s’ajus-
ten a les seves necessitats i/o interessos.
S’han realitzat 4 activitats socials, culturals i cíviques.

• Visita a les bodegues Torres, per ampliar coneixements enolò-

gics i formes d’elaboració, emmagatzematge i producció.
• Recorregut històric i cultural pel centre d’El Vendrell.
• Visita guiada a l’exposició del Ball de Diables d’El Vendrell.
• Sortida al parc lúdic Diver amb recorregut de tirolines, on s’ha 
fomentat la cohesió de grup, l’oci i el lleure de l’alumnat.

Més informació: www.fundaciosantateresa.org/escolaturismebp
EscolaDeTurismeDelBaixPenedes
@escolaturismebp
@escolaturismebp

PROJECTE DE RESTAURACIÓ TASTA
L’Escola de Turisme ofereix un servei diari de càtering per a col·lectivitats, que actualment dóna servei amb més de 300 menús diaris a 
escoles, menjadors socials, centres de dia i escoles bressol.
Aquest servei dóna ocupació a 4 persones, dues d’elles amb discapacitat. 

PROJECTE TURÍSTIC DIVER 
DIVER PARC és un espai lúdic obert a ciutadania i famílies, que 
promou la integració laboral, la cohesió social i la dinamització tu-
rística del territori. Ubicat en un espai privilegiat a la platja de Co-
ma-ruga, el projecte turístic Diver està format per diversos serveis 
com un parc d’aventures amb tirolines i el xiringuito la Canya, per 
gaudir de diverses activitats en família.
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. Les festes d’aniversari han tornat a 
ser un dels èxits d’aquest any.
El Xiringuito La Canya segueix sent el lloc de moda per relaxar-se 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 xirin-
guito; el 50% d’elles amb discapacitat. A l’estiu l’equip s’incrementa 
fins a 20 persones, entre monitors de parc i cambrers, molts d’ells 
exalumnes de l’Escola de Turisme del Baix Penedès que poden com-

patibilitzar la feina de temporada amb els estudis.
Al 2019 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.
• 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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El Vendrell Calafell
MANTENIMENT D’ESPAIS VERDS I 
D’ÀREES DE JOCS INFANTILS DEL 
VENDRELL
 Al 2019 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 Tre-
ball, organitzats en diverses brigades, alguns d’ells especialit-
zats en determinats treballs, com el manteniment de jocs infan-
tils, 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. Concretament, s’han realitzat 1.659 
inspeccions anuals a les àrees de jocs, i 266 manteniments co-
rrectius. Aquest any es van realitzar diferents plantacions al 
municipi del Vendrell a: Plantació de troanes als Boulevards, un 
arboç a l ’Av. Generalitat, sòfores al Camí de l ’Hospital, i rosers 
a la Plaça Nova. I per la festa de la Xatonada el muntatge d’un 
hort efímer.

MANTENIMENT DELS ELEMENTS 
DE LA VIA PÚBLICA, L’ENTORN 
URBÀ I LA SENYALITZACIÓ 
El Centre Especial de Treball també porta a terme el manteni-
ment de la via pública del Vendrell, mitjançant treballs diversos 
com ara la senyalització viària i el muntatge i desmuntatge d’in-
fraestructures en actes del municipi.
Els treballs han consistit en la reparació dels ferms (reconstruc-
ció de paviments, vorada, rigola i reposició del paviment asfàltic, 
entre d’altres) i el manteniment del mobiliari urbà, fonamental-

ment bancs, papereres, baranes, pilons, cadenats, fites, aparca-
ments 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 mu-
nicipi han estat força variades, des d’entarimats, cadires i tau-
les, fins a instal·lacions efímeres com fires, exposicions o pro-
cessos electorals.
També es realitzen tasques de trasllats de objectes variats que 
els hi calguin a les diferents regidories del municipi com Cultu-
ra, Ensenyament, Festes i altres.
Aquest darrer 2019, en el mes de novembre, s’ha renovat aquest 
concurs amb l’ajuntament per 3 anys + 1 de pròrroga.
En total, la dotació de persones destinades a aquestes funcions 
és de 12: 9 a manteniment i 3 vinculats a tasques de via pública.

CICLE FORMATIU D’INTEGRACIÓ 
SOCIAL A L’INSTITUT ANDREU NIN
L’IES Andreu Nin del Vendrell ofereix per primera vegada al 
Baix Penedès, un cicle formatiu en Integració Social. El Grau 
Superior d’Integració Social es farà en la modalitat FP dual, for-
mació professional que es realitza en alternança entre el centre 
educatiu i l'empresa, en col·laboració amb la Fundació Santa Te-
resa. Les classes es faran en horari de tarda i les pràctiques al 
matí. Aquest títol capacita per a programar, analitzar, implantar 
i avaluar les intervencions en integració social aplicant estratè-
gies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportuni-
tats i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les perso-
nes destinatàries com per al personal professional.

FESTA MAJOR DEL VENDRELL 
Les persones del servei de teràpia ocupacional de la Fundació 
van estar molt actives per la Festa Major, el·laborant dos ele-

ments artesanals, una agulla per lluir a la roba i un punt de 
llibre amb el disseny de l'cartell de les festes, que després van 
poder ser adquirits a la regidoria de Cultura o a la sala d'exposi-
cions de La Fusteria. La iniciativa fa que les festes del Vendrell 
siguin inclusives i totalment participatives.
Durant la Festa Major, persones de la Fundació i molt públic van 
participar al matí de jocs per la inclusió, organitzat per l ’Ajunta-
ment, amb un espai de jocs fets amb material reciclat organitzat 
per un grup de persones del SOI.

MUSEU DÉU 
Les persones del camí artístic i de restauració de mobles del Ser-
vei de Teràpia Ocupacional de la Fundació van realitzar un mun-
tatge nadalenc al Museu Déu. Del 4 de desembre al 5 de gener, 
tota la ciutadania va poder fer-se una foto per felicitar el Nadal.

CENTRE DE DIA I CENTRE 
OCUPACIONAL DE CALAFELL
La concessió de 150.000 euros Diputació de Tarragona per a la 
creació del Centre de Dia i Centre Ocupacional de Calafell, ubi-
cat a l ’antiga masia de la Sínia de Calafell, ha permès la instau-
ració d’un projecte innovador, que parteix de la concepció de 
serveis flexibles i integradors basats en un model d'atenció cen-
trat 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 dife-
rents col·lectius. Aquest projecte també permet crear nova ocu-
pació mitjançant un Centre Especial de Treball, amb més del 70% 
dels seus treballadors/es amb discapacitat i/o trastorn mental.
Un dels objectius principals del projecte és generar espais de 
sinèrgia i col·laboració en el territori. Durant l ’any s’han dut 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 , Xarxa de promoció i ocupació 
del Baix Penedès i els Departaments de Treball, d’Ensenyament 
i Serveis Socials de l ’Ajuntament de Calafell.

ACCIONS FORMATIVES A LA SÍNIA
Durant l ’any 2019 s’ha dut a terme a la Sínia el PFII per a joves 

de Cuina i Sala . A més, com a punt de formació INCORPORA 

s’ha dut a terme un altre curs d’ atenció al públic. 

LA SÍNIA COL·LABORA AMB 
EL PROJECTE SINGULARS 
DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL 
Des del mes de febrer de 2019, la Sínia ha col·laborat amb el de-

partament de treball de l ’Ajuntament de Calafell en el projecte 

Singulars. L’objectiu és reforçar l ’ocupabilitat de les persones 

joves no ocupades. Durant els mesos de febrer a maig de 2019, 

l ’alumnat del projecte ha assistit totes les tardes a la Sínia per a 

participar en les activitats que es duen a terme. L’experiència ha 

estat molt positiva i enriquidora per ambdues parts. 

El passat dijous 9 de maig, va finalitzar la part teòrica i els alum-

nes ens varen donar una bonica sorpresa, van portar una guita-

rra i vàrem cantar tots junts. 

PLA D’ENTORN EDUCATIU
Dissabte dia 18 de maig de 2019, Calafell va celebrar la 2a jor-
nada del pla d'entorn educatiu FEM XARXA AL TERRITORI!. 
La FUNDACIÓ SANTA TERESA va ser-hi present, amb un taller 
d'imants amb el lema "Si ens eduques igual, serem iguals". Va 
passar molta gent pel nostre estand i va ser una jornada molt 
divertida! 

WORKSHOP APRENENTATGE 
I POLIVALÈNCIA EXPERIENCIAL: 
TALLER DE TAPES
La xarxa d’ocupació del Baix Penedès i Adecco han programat 
unes jornades de Workshop Aprenentatge i Polivalència: Expe-
riencial. Dintre de la programació d’aquestes jornades, els alum-
nes han participat en un taller de tapes comptant amb la col·la-
boració de les persones de La Sínia. 
Junts hem elaborat unes saboroses postres i hem compartit una 
bonica experiència que ens ha apropat i ens ha aportat nous 
aprenentatges. Compartim junts, aprenem junts i creixem junts.

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 
2019, 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 ’es-
pai 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 soste-
nibilitat a través de variables com la gestió de l ’aigua, els pro-
grames 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.

UTE JARDINERS DE CALAFELL 
L’any 2011, la Fundació Santa Teresa va constituir la Unió Tem-
poral 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 munici-
pi 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 magat-
zem al polígon de Calafell que s’utilitza com a base per a la UTE.
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CICLE FORMATIU D’INTEGRACIÓ 
SOCIAL A L’INSTITUT ANDREU NIN
L’IES Andreu Nin del Vendrell ofereix per primera vegada al 
Baix Penedès, un cicle formatiu en Integració Social. El Grau 
Superior d’Integració Social es farà en la modalitat FP dual, for-
mació professional que es realitza en alternança entre el centre 
educatiu i l'empresa, en col·laboració amb la Fundació Santa Te-
resa. Les classes es faran en horari de tarda i les pràctiques al 
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i avaluar les intervencions en integració social aplicant estratè-
gies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportuni-
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nes destinatàries com per al personal professional.

FESTA MAJOR DEL VENDRELL 
Les persones del servei de teràpia ocupacional de la Fundació 
van estar molt actives per la Festa Major, el·laborant dos ele-

ments artesanals, una agulla per lluir a la roba i un punt de 
llibre amb el disseny de l'cartell de les festes, que després van 
poder ser adquirits a la regidoria de Cultura o a la sala d'exposi-
cions de La Fusteria. La iniciativa fa que les festes del Vendrell 
siguin inclusives i totalment participatives.
Durant la Festa Major, persones de la Fundació i molt públic van 
participar al matí de jocs per la inclusió, organitzat per l ’Ajunta-
ment, amb un espai de jocs fets amb material reciclat organitzat 
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CENTRE DE DIA I CENTRE 
OCUPACIONAL DE CALAFELL
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creació del Centre de Dia i Centre Ocupacional de Calafell, ubi-
cat a l ’antiga masia de la Sínia de Calafell, ha permès la instau-
ració d’un projecte innovador, que parteix de la concepció de 
serveis flexibles i integradors basats en un model d'atenció cen-
trat en les persones. L’equipament ofereix serveis a la gent gran 
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de Mar, l ’Escola El Castell, Unitat d’Escolarització Compartida 
(UEC), IES La Talaia, Posa’t oli , Xarxa de promoció i ocupació 
del Baix Penedès i els Departaments de Treball, d’Ensenyament 
i Serveis Socials de l ’Ajuntament de Calafell.
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de Cuina i Sala . A més, com a punt de formació INCORPORA 

s’ha dut a terme un altre curs d’ atenció al públic. 
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partament de treball de l ’Ajuntament de Calafell en el projecte 

Singulars. L’objectiu és reforçar l ’ocupabilitat de les persones 

joves no ocupades. Durant els mesos de febrer a maig de 2019, 

l ’alumnat del projecte ha assistit totes les tardes a la Sínia per a 

participar en les activitats que es duen a terme. L’experiència ha 

estat molt positiva i enriquidora per ambdues parts. 

El passat dijous 9 de maig, va finalitzar la part teòrica i els alum-

nes ens varen donar una bonica sorpresa, van portar una guita-

rra i vàrem cantar tots junts. 
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carrers de Segur poble i platja, i de planta en el Parc de la Sínia.
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poral d’Empreses (UTE) Jardiners de Calafell, juntament amb 
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pi 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 magat-
zem al polígon de Calafell que s’utilitza com a base per a la UTE.
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PARTICIPACIÓ AL FESTIVAL DE 
NADAL DE L’ESCOLA EL CASTELL 
AMB EL GRUP DE CORAL: 
Durant tot el curs 2018-2019, un grup de persones de la Sínia, 
han format part del grup de Coral de l ’Escola El Castell, una 
col·laboració intergeneracional que ha estat molt ben acollida 
per part de l ’equip directiu de l ’escola i tot el seu personal i que 
ha aportat molta il·lusió al grup de persones de la Sínia. 
El passat dia 19 de desembre van cantar junts al Festival de Na-
dal. Una bonica experiència, molt ben rebuda per tots els assis-
tents a l ’acte. 

LA GENERALITAT VISITA 
EL CENTRE DE DIA DE CALAFELL
Francesc Iglesias, secretari d’Afers Socials i Famílies, va visitar el 
Centre de Dia La Sínia el passat dia 6 de març de 2019. Durant la 
seva visita va afirmar que la Generalitat està “pendent de proveir 
finançament públic” perquè es pugui posar en marxa el centre 
de dia, ubicat a la Masia de la Sínia. L’equipament consta de 60 
places, actualment privades, i l’objectiu és aconseguir un nombre 
important de concertació de les places amb la Generalitat.
Es pot veure la notícia a Calafell TV: 

ht t p : //c a l a f e l l . t v/g e n e r a l i t at- p r e -
veu-financament-pel-centre-dia-pe-
ro-no-posa-terminis/ 

VISITA DELS ALUMNES 
DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS  
Els alumnes del certificat de professionalitat d'atenció sociosa-
nitària a persones dependents que organitza la Fundació Pere 
Tarrés, van venir a conèixer el projecte de La Sínia. 

XOCOLATA CALENTA 
I COCA AL CASAL DE CUNIT! 
Al mes de novembre va iniciar-se una nova activitat de prepara-
ció de xocolata calenta amb coca al Casal de Cunit. Les persones 

grans del projecte Bon Dia van ser les primeres en tastar la xo-
colata i els hi va agradar tant que van dir que repetiran. Aquesta 
activitat tindrà lloc cada dijous al matí al Casal de Cunit.

II JORNADA DONA I EMPRESA
Representants de la Fundació van participar al novembre a la 
II Jornada Dona i Empresa "Dona't el poder", organitzada per 
Adecco España i l' Ajuntament de Calafell, on es va presentar el 
vídeo de 4 treballadores de la Fundació, en el que expliquen la 
seva visió del masclisme a l ’entorn de la dona treballadora amb 
discapacitat. El vídeo es pot visionar a:

ht t p s ://w w w.yout ub e .com/watc h?-
v=yxId3oouzzI

CALAFELL CREA
Calafell Crea és un projecte integrat de la Fundació, que es des-
envolupa en col·laboració i amb el finançament de l ’Ajuntament 
de Calafell. 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 fun-

cionament d’un menjador solidari, supressió de barreres arqui-
tectòniques, 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, sempre poten-
ciant una actitud socialment responsable per a totes les perso-
nes del municipi, amb un gran impacte social i un nombre molt 
elevat de participants en el projecte.
En relació als resultats de la setena edició, s’han creat 14 llocs de tre-
ball directes per a persones aturades de Calafell, i s’ha format a 27 
persones més de les quals, de les quals 20 han finalitzat els cursos. 

HABITATGE 
Calafell Crea VII va centrar la seva actuació vinculada a política 
d’habitatge en avaluar tècnicament l ’estat de quatre immobles 
que serán destinats a lloguer social al municipi. Aquest treball 
va consistir en realitzar visites d’inspecció exhaustives coordi-
nades amb l’Àrea d’Urbanisme i Obres de l ’Ajuntament de Cala-
fell que han possibilitat posteriors memòries tècniques amb els 
corresponents amidaments.  

FORMACIÓ
Durant el 2019, el projecte ha desenvolupat dues accions forma-
tives a través de l ’Escola de Turisme del Baix Penedès. 
Concretament, han estat el curs d’Operacions bàsiques de 
càtering (HOTR0308), i el d’Operacions bàsiques de cuina 
(HOTR0108). De  totes les persones que van finalitzar en conjunt 
els dos cursos, la meitat van trobar feina a través de la Borsa de 
Treball de l ’Escola durant les següents setmanes. 

PLA DE BARRIS
Aprovat al 2010, el projecte suposa el cofinançament de la Generalitat en un total de 37 actuacions dividides en vuit camps, que tenen com 
a objectiu la millora de l ’entorn del Nucli Antic de Calafell. Des de 2018, la Fundació gestiona, a través del Calafell Crea, el Projecte d’Inter-
venció Integral del Nucli Antic de Calafell (PIINAC) conegut com a Pla de Barris.
VIA PÚBLICA
A finals de 2019 el projecte va posar en marxa una actuació novedosa, consistent en la creació d’un equip de suport a la inspecció de ca-
rrers. Les tres persones inspectores seleccionades tenen una triple funció: inventari d’elements diversos de via pública, suport a l ’equip de 
la Unitat d’inspecció municipal (que inclou la introducció d’incidències a través del sistema de Línia Verda), així com la informació a peu 
de via pública.  
El projecte Calafell Crea ha continuat desenvolupant d’altres accions que funcionen de forma molt satisfactòria des de fa algunes edicions: 
gestió del menjador solidari, dinamització de centres cívics, atenció i suport a les entitats, regulació i millora de la gestió de les nombroses 
colònies de gats al municipi, treball amb la gent gran, gestió del banc d’aliments o foment del voluntariat, amb un especial paper del servei 
“Bon dia”, de despertador de la gent gran.

PROGRAMA “BON DIA” 
PER A PERSONES GRANS
17 persones majors de 75 anys del municipi que viuen soles, han re-

but una trucada diària de dilluns a divendres per part de 6 persones 
voluntàries del Casal de Cunit. Durant la trucada, els i les volun-
tàries pregunten pel seu estat i faciliten informació sobre recursos 
i qüestions locals que els puguin interessar. 
Amb la posada en funcionament del programa Bon dia, es van de-
tectar algunes persones grans susceptibles de rebre més suports a 
la llar. Davant les dificultats de poder realitzar els tràmits de for-
ma autònoma, se’ls ha ofert l ’acompanyament en la sol·licitud del 
Servei de Teleassistència i en la valoració del grau de dependència.
A més, a petició dels avis que gaudeixen del Bon Dia, s’ha posat en 
funcionament una nova activitat d’Espai de trobada, en la que els 
dijous al matí les persones comparteixen una estona, al Casal de 
Cunit, amb el suport de la persona voluntària que realitza les trucades aquell dia i la responsable del programa. 
El Casal de Cunit també va acollir al juny la 1a Trobada entre Avis i Àvies i Voluntariat, amb un dinar preparat per l ’Escola de Turisme 
de la Fundació Santa Teresa del Vendrell i música en directe. L’Ajuntament va donar suport en el transport d’aquelles persones que tenien 
dificultats de mobilitat. 
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Cunit 
El projecte integrat El Casal de Cu-
nit té per objectiu la promoció d’ac-
tivitats obertes a la comunitat i la 
formació i inserció de persones atu-
rades del municipi. Al 2019 s’han 
iniciat noves activitats com La Xoco-

latada dels dijous, a càrrec de les persones del Centre Ocupacio-
nal de la Fundació Santa Teresa o el Cine fòrum, una activitat 
trimestral a càrrec d’un voluntari, amb l’objectiu de compartir 
una estona de cinema i una dinàmica de reflexió sobre el contin-
gut de les pel·lícules emeses. Al 2019 s’ha gaudit de les pel·lícules 
“Entre copes”, “Primavera en Normandía” i “El último concierto”.
Al 2019 també s’ha iniciat el projecte de Llibres Km0, amb la 
finalitat d’apropar la lectura i en col·laboració amb la Biblioteca 
municipal de Cunit. El servei ofereix la possibilitat de sol·licitar 
i recollir llibres al Casal de Cunit i a domicili, per a aquelles per-
sones amb més dificultat de mobilitat.

SERVEIS A LES PERSONES DEL 
CENTRE OCUPACIONAL 
Les persones del Centre Ocupacional de la Fundació que viuen a 
Cunit formen part del projecte iniciat al Casal, fent difusió pel 
municipi de les activitats que es porten a terme com el Cinema, 
Xocolatada i el projecte KM0 amb la Biblioteca de Cunit.

SUPORT A LA 
INTEGRACIÓ LABORAL 
L’Ajuntament de Cunit i la Fundació Santa Teresa han iniciat al 
2019 un projecte de suport a la integració laboral de persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental de Cunit. L’objectiu és millorar-ne 
les oportunitats d’ocupació, garantint una atenció especialitzada 
en tres àmbits: orientació i recerca de feina, intermediació amb 
les empreses i formació. Amb aquest servei es vol treballar per la 
inclusió de tota la ciutadania en el mercat laboral. 

Des de la posada en funcionament del projecte, la Fundació ha 
contractat a tres persones del municipi de Cunit que estaven en 
situació d’atur. I amb la formació realitzada s’ha possibilitat la 
contractació de 6 persones en empreses. Essent un total de 9 les 
insercions generades en el territori. 

L'Arboç i Vendrell
Es continua promovent que les persones  de Bellvei i de l ’Arboç 
participin de les activitats que s’organitzen en el seus pobles, 
fent que les famílies formin part del projecte, participant i do-
nant-los suport quan es necessita, i amb voluntariat que com-
parteix el seu temps i coneixements.
El Centre Cívic i el Casal d’avis de Bellvei i la piscina i la biblio-
teca municipals de l ’Arboç, són espais que es visiten setmanal-
ment per fer diferents activitats de cuina, restauració de mobles 
o equinoteràpia amb la Fundació LoveHorse. 

COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI 
D’OCUPACIÓ MUNICIPAL
La Fundació col·labora amb el Servei d’Ocupació Municipal 
(SOM) l’Arboç, que té com a objectiu acostar les ofertes de feina 
de les empreses del territori als usuaris que cerquen feina, i al 
mateix temps, donar servei a les empreses, per tal de que puguin 
rebre els candidats més adients per a les seves vacants. La Fun-
dació atén quinzenalment a les persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental en procés de recerca de feina.

DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT
El dia 3 de desembre, l ’Ajuntament de Bellvei, amb la col.labora-
ció amb l’Ajuntament de l ’Arboç i de la Fundació Santa Teresa, 
van organitzar diversos actes de celebració del Dia Internacio-
nal 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 poste-
rior refrigeri.

Santa Oliva
L’any 2019 la Fundació Santa Teresa ha renovat i ampliat el con-
tracte del servei de neteja viària integral del municipi, ampliant 
el nombre de serveis realitzats, incloent la neteja viària de tots 
els seus nuclis de població i polígons industrials, donant ocu-
pació a un operari resident al mateix municipi, així com a un 
conductor de les màquines escombradores. 

També s’efectuen tasques puntuals de desherbat de carrers, en 
aquells indrets més crítics per a la neteja.

Castellet i La Gornal
Un cop per setmana s’efectuen tasques de neteja viària amb sis-
temes tant manuals com mecanitzats, així com tasques de neteja 
extraordinària durant les diferents festes majors i actes festius 
dels diferents nuclis de població.

SAINT GOBAIN CRISTALERIA
Diversos cops l ’any s’efectuen tasques d’esbrossada general de 
l ’interior i exterior de la fàbrica de l ’Arboç, ocupant durant di-
verses setmanes a un equip d’entre 4 i 5 operaris, incloent tam-
bé d’altres feines de jardineria com poda d’arbrat, poda de pal-
meres o retall de tanques.

Albinyana
Al llarg del 2019, la Fundació Santa Te-
resa ha seguit treballant en el projecte 
d’ocupació de persones en risc d’exclu-
sió social d’Albinyana, arrel del conveni 
signat amb l’Ajuntament. Aquest projec-
te va sorgir a partir de la sensibilitat de 
l ’Ajuntament entorn a aquest col·lectiu i 
de les necessitats que es detecten al mu-
nicipi 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 des-
ocupació. 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’ocupa-
ció 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 conside-
ra que les polítiques actives d’ocupació han de considerar d’una 
forma prioritària, la inclusió de la formació. Les persones treba-
lladores 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 incre-
mentar la seva ocupabilitat.

La Bisbal del Penedès
 Al gener del 2019 va arrencar el projecte INTEGRA’LS, establert 
en un marc de cooperació publico-privada i liderat per represen-
tants de l ’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, de la Fundació 
Privada Santa Teresa del Vendrell i de la Federació Empresarial 
del Gran Penedès (FEGP).

Aquest projecte entén els polígons inclusius com una xarxa or-
ganitzada d’empreses 
que comparteixen un 
territori concret i, que 
amb el suport d’orga-
nitzacions i adminis-
tracions, volen actuar 
per millorar la situació 
de vulnerabilitat de 
les persones amb mes 
dificultat d’inserció.

Durant l'exercici 2019 
s’han atès un total de 
57 persones en risc 
d’exclusió social, de les 
quals 17 s’han inserit a 
l ’empresa ordinària.

SERVEI DE JARDINERIA
Al 2019 l’Ajuntament de l ’Arboç ha licitat el servei de jardineria del municipi. La inclusió de clàusules de discriminació positiva cap a les 
entitats socials sense afany lucratiu i la proposta tècnica presentada, han permès a la Fundació Santa Teresa renovar la prestació del servei 
ja realitzava des de començaments dels anys 90, amb tres persones contractades per a la realització d’aquestes tasques.
Durant dos anys més, ampliant amb una persona la plantilla, en total, el servei ocupa un total de 4 persones treballant al municipi tot l ’any 
i un reforç d’un especialista en poda durant quatre mesos. 
A banda de les tasques de manteniment habitual, enguany s’ha replantat l ’arbrat viari en diferents carrers del municipi.

A Bellvei, dos cops per setmana dos operaris efectuen tasques de manteniment de tots els espais verds públics, arbrat viari i jardineria 
de les instal·lacions municipals, portant a terme el seu manteniment integral. La Fundació porta a terme també el servei de neteja viària 
i espais públics de tot el municipi, incloent tots els seus nuclis de població i polígon industrial, efectuant tasques de neteja a diari, tant de 
forma manual com mitjançant sistemes mecanitzats, ocupant una mitja d’entre un i dos operaris, una d’elles resident del mateix municipi.
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Cunit 
El projecte integrat El Casal de Cu-
nit té per objectiu la promoció d’ac-
tivitats obertes a la comunitat i la 
formació i inserció de persones atu-
rades del municipi. Al 2019 s’han 
iniciat noves activitats com La Xoco-

latada dels dijous, a càrrec de les persones del Centre Ocupacio-
nal de la Fundació Santa Teresa o el Cine fòrum, una activitat 
trimestral a càrrec d’un voluntari, amb l’objectiu de compartir 
una estona de cinema i una dinàmica de reflexió sobre el contin-
gut de les pel·lícules emeses. Al 2019 s’ha gaudit de les pel·lícules 
“Entre copes”, “Primavera en Normandía” i “El último concierto”.
Al 2019 també s’ha iniciat el projecte de Llibres Km0, amb la 
finalitat d’apropar la lectura i en col·laboració amb la Biblioteca 
municipal de Cunit. El servei ofereix la possibilitat de sol·licitar 
i recollir llibres al Casal de Cunit i a domicili, per a aquelles per-
sones amb més dificultat de mobilitat.

SERVEIS A LES PERSONES DEL 
CENTRE OCUPACIONAL 
Les persones del Centre Ocupacional de la Fundació que viuen a 
Cunit formen part del projecte iniciat al Casal, fent difusió pel 
municipi de les activitats que es porten a terme com el Cinema, 
Xocolatada i el projecte KM0 amb la Biblioteca de Cunit.

SUPORT A LA 
INTEGRACIÓ LABORAL 
L’Ajuntament de Cunit i la Fundació Santa Teresa han iniciat al 
2019 un projecte de suport a la integració laboral de persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental de Cunit. L’objectiu és millorar-ne 
les oportunitats d’ocupació, garantint una atenció especialitzada 
en tres àmbits: orientació i recerca de feina, intermediació amb 
les empreses i formació. Amb aquest servei es vol treballar per la 
inclusió de tota la ciutadania en el mercat laboral. 

Des de la posada en funcionament del projecte, la Fundació ha 
contractat a tres persones del municipi de Cunit que estaven en 
situació d’atur. I amb la formació realitzada s’ha possibilitat la 
contractació de 6 persones en empreses. Essent un total de 9 les 
insercions generades en el territori. 

L'Arboç i Vendrell
Es continua promovent que les persones  de Bellvei i de l ’Arboç 
participin de les activitats que s’organitzen en el seus pobles, 
fent que les famílies formin part del projecte, participant i do-
nant-los suport quan es necessita, i amb voluntariat que com-
parteix el seu temps i coneixements.
El Centre Cívic i el Casal d’avis de Bellvei i la piscina i la biblio-
teca municipals de l ’Arboç, són espais que es visiten setmanal-
ment per fer diferents activitats de cuina, restauració de mobles 
o equinoteràpia amb la Fundació LoveHorse. 

COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI 
D’OCUPACIÓ MUNICIPAL
La Fundació col·labora amb el Servei d’Ocupació Municipal 
(SOM) l’Arboç, que té com a objectiu acostar les ofertes de feina 
de les empreses del territori als usuaris que cerquen feina, i al 
mateix temps, donar servei a les empreses, per tal de que puguin 
rebre els candidats més adients per a les seves vacants. La Fun-
dació atén quinzenalment a les persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental en procés de recerca de feina.

DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT
El dia 3 de desembre, l ’Ajuntament de Bellvei, amb la col.labora-
ció amb l’Ajuntament de l ’Arboç i de la Fundació Santa Teresa, 
van organitzar diversos actes de celebració del Dia Internacio-
nal 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 poste-
rior refrigeri.

Santa Oliva
L’any 2019 la Fundació Santa Teresa ha renovat i ampliat el con-
tracte del servei de neteja viària integral del municipi, ampliant 
el nombre de serveis realitzats, incloent la neteja viària de tots 
els seus nuclis de població i polígons industrials, donant ocu-
pació a un operari resident al mateix municipi, així com a un 
conductor de les màquines escombradores. 

També s’efectuen tasques puntuals de desherbat de carrers, en 
aquells indrets més crítics per a la neteja.

Castellet i La Gornal
Un cop per setmana s’efectuen tasques de neteja viària amb sis-
temes tant manuals com mecanitzats, així com tasques de neteja 
extraordinària durant les diferents festes majors i actes festius 
dels diferents nuclis de població.

SAINT GOBAIN CRISTALERIA
Diversos cops l ’any s’efectuen tasques d’esbrossada general de 
l ’interior i exterior de la fàbrica de l ’Arboç, ocupant durant di-
verses setmanes a un equip d’entre 4 i 5 operaris, incloent tam-
bé d’altres feines de jardineria com poda d’arbrat, poda de pal-
meres o retall de tanques.

Albinyana
Al llarg del 2019, la Fundació Santa Te-
resa ha seguit treballant en el projecte 
d’ocupació de persones en risc d’exclu-
sió social d’Albinyana, arrel del conveni 
signat amb l’Ajuntament. Aquest projec-
te va sorgir a partir de la sensibilitat de 
l ’Ajuntament entorn a aquest col·lectiu i 
de les necessitats que es detecten al mu-
nicipi 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 des-
ocupació. 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’ocupa-
ció 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 conside-
ra que les polítiques actives d’ocupació han de considerar d’una 
forma prioritària, la inclusió de la formació. Les persones treba-
lladores 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 incre-
mentar la seva ocupabilitat.

La Bisbal del Penedès
 Al gener del 2019 va arrencar el projecte INTEGRA’LS, establert 
en un marc de cooperació publico-privada i liderat per represen-
tants de l ’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, de la Fundació 
Privada Santa Teresa del Vendrell i de la Federació Empresarial 
del Gran Penedès (FEGP).

Aquest projecte entén els polígons inclusius com una xarxa or-
ganitzada d’empreses 
que comparteixen un 
territori concret i, que 
amb el suport d’orga-
nitzacions i adminis-
tracions, volen actuar 
per millorar la situació 
de vulnerabilitat de 
les persones amb mes 
dificultat d’inserció.

Durant l'exercici 2019 
s’han atès un total de 
57 persones en risc 
d’exclusió social, de les 
quals 17 s’han inserit a 
l ’empresa ordinària.

SERVEI DE JARDINERIA
Al 2019 l’Ajuntament de l ’Arboç ha licitat el servei de jardineria del municipi. La inclusió de clàusules de discriminació positiva cap a les 
entitats socials sense afany lucratiu i la proposta tècnica presentada, han permès a la Fundació Santa Teresa renovar la prestació del servei 
ja realitzava des de començaments dels anys 90, amb tres persones contractades per a la realització d’aquestes tasques.
Durant dos anys més, ampliant amb una persona la plantilla, en total, el servei ocupa un total de 4 persones treballant al municipi tot l ’any 
i un reforç d’un especialista en poda durant quatre mesos. 
A banda de les tasques de manteniment habitual, enguany s’ha replantat l ’arbrat viari en diferents carrers del municipi.

A Bellvei, dos cops per setmana dos operaris efectuen tasques de manteniment de tots els espais verds públics, arbrat viari i jardineria 
de les instal·lacions municipals, portant a terme el seu manteniment integral. La Fundació porta a terme també el servei de neteja viària 
i espais públics de tot el municipi, incloent tots els seus nuclis de població i polígon industrial, efectuant tasques de neteja a diari, tant de 
forma manual com mitjançant sistemes mecanitzats, ocupant una mitja d’entre un i dos operaris, una d’elles resident del mateix municipi.

24 25



Balanç Social 

Missió

Col·lectius 
beneficiaris 
i àmbits 
d’actuació

La FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, amb CIF G43392364, i núm de registre 
E01894 en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, on està catalogada com a benèfica de tipus assistencial.

Aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, gent gran, les seves famílies i d’altres 
col·lectius amb dificultats d’inserció sociolaboral, millorant l’autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació 
activa de cada persona, oferint el suport que cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la 
resta de ciutadans i gaudeixin d'una plena integració social i laboral.

Catalunya. Comarca Baix Penedès 2017 2018 2019
Persones amb discapacitat i/o trastorn mental i 
col·lectius vulnerables

Centres Ocupacionals 125 127 133
Servei de Teràpia Ocupacional 98 101 106
Servei Ocupacional d’Inserció 27 26 27

Unitat de Suport a l’Activitat Professional 118 127 122
Centres Formatius 262 281 261
Centre Formatiu ocupacional 64 127 118
Escola de Turisme Baix Penedès 160 100 90
Servei Prelaboral 8 8 8
Punt Informatiu Incorpora 30 46 45
Centre Especial de Treball 160 171 173

SSAPLL 25 25 24
Llar-residències 37 35 40
Respir familiar - 8 3
Centres de Lleure i Esport Ventall 62 75 77
Centres de Dia 47 75 71
Centre de dia Anna Serra 47 75 60
Centre de Dia La Sínia - - 11

Patronat

Format per 4 dones i 11 homes, el Patronat supervisa l’activitat i pressupost de la 
Fundació. Manté 4 reunions ordinàries a l’any. 

La relació amb la direcció es realitza mitjançant reunions periòdiques i un segui-
ment continuat per part del President.

Bon govern

El Manual de Bon Govern recull el codi ètic i les pautes d’actuació per a totes les persones de l’enti-
tat. El Patronat i l’equip directiu es comprometen a proporcionar els mitjans necessaris per difondre, 

promoure, incentivar i contribuir al compliment de les seves pautes de conducta, mitjançant el 
Manual de Polítiques (d’atenció a la persona, recursos humans, econòmiques, d’innovació, de 

satisfacció, comercials, de qualitat, de prevenció de riscos laborals, de medi ambient, de comunicació 
corporativa, de transparència, de confidencialitat i de protecció de dades, de prevenció de delictes, 

de sistemes d’informació i comunicació, de recursos i d’infraestructures i de compres / proveïdors) i 
el Protocol d’Assetjament. El Reglament de Bon Govern recull els principis d'actuació del Patronat i 

l’equip directiu, i les normes de conducta de les persones que els componen.

Informació pública

Informació econòmica i financera
Gestió, identificació i/o seguiment de riscos (Compliance)

P-rincipis i valors que fonamenten les bones pràctiques de govern i gestió
 https://www.fundaciosantateresa.org/documentacio/

Canals de comunicació amb 
persones usuàries i col·lectius 
beneficiaris

Comunicació interna: intranet www.fundalis.org, circulars, email, cartelleria
Comunicació externa: web, notes de premsa, cartellera exterior xarxes socials.

www.fundacioonada.org 
www.Facebook.com/FundalisTGN

www.Twitter.com/FundalisTGN
www.Instagram.com/fundalistgn
www.Linkedin.com/in/fundalis

231 seguidors
940 seguidors
542 seguidors
69 seguidors

Col·laboració amb altres 
organitzacions i/o agents 

La Fundació forma part activa de les organitzacions DINCAT (Plena Inclusió) i AEES DINCAT, 
per crear xarxa i aportar millores al sector de les persones amb discapacitat intel·lectual, així 
com de la CEPTA. Col·labora regularment amb les altres entitats de Sinergrup (Grup d’entitats 

amb Sinergia Social) i participa d’una gestió conjunta amb la resta d’entitats de Fundalis 
(Fundació Onada i  Fundació Ginac). També participa en les entitats compartides següents: 
Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona i Fundació Tutelar de les Comarques de 
Tarragona. La Fundació treballa en col·laboració amb diferents agents públics (Generalitat, 

Ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació) i privats (empreses, entitats d’iniciativa social,...) 
per a la consecució dels seus objectius.

Voluntariat

A la Fundació col·laboren 96 persones voluntàries, que formen part del projecte 
“Vols? Sentir el Voluntariat”, amb l’objectiu d’oferir oportunitats d’enriquiment 

mutu entre cada persona voluntaria i la persona amb diversitat funcional i/o difi-
cultats derivades de la salut mental, del col·lectiu de gent gran i de les seves famílies, 
així com de les persones en risc d’exclusió social. El valor del voluntariat és incalcu-

lable! Tenim la gran sort de poder comptar amb el seu suport!

Serveis que ofereix la Fundació 

La Fundació disposa de Centres Ocupacionals (STO i SOI), Centres formatius 
(Prelaboral i Formació ocupacional), Serveis d’integració laboral (SCAPS-USAPS i 
SSIL extern), Serveis de Suport a la Llar, Projectes territorials integrats i el Centre 

Especial de Treball (CET).
També participa en nombrosos projectes socials adreçats a les persones que pa-

teixen més dificultats.

Activitat laboral
i econòmica del CET

El Centre Especial de Treball disposa d’una àmplia cartera de serveis: Jardineria 
i treballs forestals, neteja i manteniment d’espais, serveis ambientals, control 

d’accessos, recepció i consergeria, gestió d’aparcaments, suport a esdeveniments, 
serveis industrials i enclavaments laborals. 

La Fundació col·labora amb empreses socialment responsables i administracions 
que volen oferir oportunitats a les persones amb discapacitat amb especials difi-
cultats d’inserció com ara, les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn 

mental sever i les persones amb discapacitat física de més del 65%.
Els recursos obtinguts cobreixen els costos laborals i ajuden a crear nous llocs de 

treball adreçats a aquest col·lectiu.

26 27
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Serveis d’Integració laboral extern 285 275 217
Serveis d’Integració Laboral 403 402   339

Serveis de Suport a la Llar 62 68 67

1.119 1.119 1.121



Balanç Social 

Missió

Col·lectius 
beneficiaris 
i àmbits 
d’actuació

La FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, amb CIF G43392364, i núm de registre 
E01894 en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, on està catalogada com a benèfica de tipus assistencial.

Aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, gent gran, les seves famílies i d’altres 
col·lectius amb dificultats d’inserció sociolaboral, millorant l’autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació 
activa de cada persona, oferint el suport que cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats que la 
resta de ciutadans i gaudeixin d'una plena integració social i laboral.
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Centres de Lleure i Esport Ventall 62 75 77
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Patronat

Format per 4 dones i 11 homes, el Patronat supervisa l’activitat i pressupost de la 
Fundació. Manté 4 reunions ordinàries a l’any. 

La relació amb la direcció es realitza mitjançant reunions periòdiques i un segui-
ment continuat per part del President.

Bon govern

El Manual de Bon Govern recull el codi ètic i les pautes d’actuació per a totes les persones de l’enti-
tat. El Patronat i l’equip directiu es comprometen a proporcionar els mitjans necessaris per difondre, 

promoure, incentivar i contribuir al compliment de les seves pautes de conducta, mitjançant el 
Manual de Polítiques (d’atenció a la persona, recursos humans, econòmiques, d’innovació, de 
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de sistemes d’informació i comunicació, de recursos i d’infraestructures i de compres / proveïdors) i 
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l’equip directiu, i les normes de conducta de les persones que els componen.

Informació pública
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P-rincipis i valors que fonamenten les bones pràctiques de govern i gestió
 https://www.fundaciosantateresa.org/documentacio/

Canals de comunicació amb 
persones usuàries i col·lectius 
beneficiaris

Comunicació interna: intranet www.fundalis.org, circulars, email, cartelleria
Comunicació externa: web, notes de premsa, cartellera exterior xarxes socials.

www.fundacioonada.org 
www.Facebook.com/FundalisTGN

www.Twitter.com/FundalisTGN
www.Instagram.com/fundalistgn
www.Linkedin.com/in/fundalis

231 seguidors
940 seguidors
542 seguidors
69 seguidors

Col·laboració amb altres 
organitzacions i/o agents 

La Fundació forma part activa de les organitzacions DINCAT (Plena Inclusió) i AEES DINCAT, 
per crear xarxa i aportar millores al sector de les persones amb discapacitat intel·lectual, així 
com de la CEPTA. Col·labora regularment amb les altres entitats de Sinergrup (Grup d’entitats 

amb Sinergia Social) i participa d’una gestió conjunta amb la resta d’entitats de Fundalis 
(Fundació Onada i  Fundació Ginac). També participa en les entitats compartides següents: 
Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona i Fundació Tutelar de les Comarques de 
Tarragona. La Fundació treballa en col·laboració amb diferents agents públics (Generalitat, 

Ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació) i privats (empreses, entitats d’iniciativa social,...) 
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Voluntariat

A la Fundació col·laboren 96 persones voluntàries, que formen part del projecte 
“Vols? Sentir el Voluntariat”, amb l’objectiu d’oferir oportunitats d’enriquiment 

mutu entre cada persona voluntaria i la persona amb diversitat funcional i/o difi-
cultats derivades de la salut mental, del col·lectiu de gent gran i de les seves famílies, 
així com de les persones en risc d’exclusió social. El valor del voluntariat és incalcu-

lable! Tenim la gran sort de poder comptar amb el seu suport!

Serveis que ofereix la Fundació 

La Fundació disposa de Centres Ocupacionals (STO i SOI), Centres formatius 
(Prelaboral i Formació ocupacional), Serveis d’integració laboral (SCAPS-USAPS i 
SSIL extern), Serveis de Suport a la Llar, Projectes territorials integrats i el Centre 

Especial de Treball (CET).
També participa en nombrosos projectes socials adreçats a les persones que pa-

teixen més dificultats.

Activitat laboral
i econòmica del CET

El Centre Especial de Treball disposa d’una àmplia cartera de serveis: Jardineria 
i treballs forestals, neteja i manteniment d’espais, serveis ambientals, control 

d’accessos, recepció i consergeria, gestió d’aparcaments, suport a esdeveniments, 
serveis industrials i enclavaments laborals. 

La Fundació col·labora amb empreses socialment responsables i administracions 
que volen oferir oportunitats a les persones amb discapacitat amb especials difi-
cultats d’inserció com ara, les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn 

mental sever i les persones amb discapacitat física de més del 65%.
Els recursos obtinguts cobreixen els costos laborals i ajuden a crear nous llocs de 

treball adreçats a aquest col·lectiu.

26 27
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Serveis d’Integració laboral extern 285 275 217
Serveis d’Integració Laboral 403 402   339



DESPESES

Personal Compres Altres Despeses
 d’Explotació

Amortitza-
cions

69% 17% 9% 5%

CET Centre 
Ocupacional

Centres 
Formatius

Integració 
laboral Serveis Llar Altres Centres de dia 

Gent Gran

47% 11% 10% 1% 17% 10% 4%

INGRESSOS

8,12 milions d’euros

Facturació Centre
 Especial de Treball Serveis Socials Altres

50% 47% 3%

Contractació 
i pla d’igualtat 
d’oportunitats

Durant el 2019 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 ocupabilitat. La Comissió d’Igualtat està treballant en la revisió del Pla 
d’Igualtat 2021-2024.

Prevenció de riscos laborals

Qualitat

Gestió ambiental 

La Fundació reforça la seguretat laboral amb diferents eines: seguiment del 
Comitè de Seguretat i Salut, reunions de coordinació, assemblees, avaluacions 
dels Riscos del lloc de treball,  Programa d’actuacions preventives, visites de 
seguretat, investigació d’accidents i incidents, incorporació de mesures i accions 
de millora, auditories del sistema de gestió i programa de formació. 
Hem tingut 11 accidents amb baixa en 2019 (amb 300 dies de baixa acumulats), 
cap d’ells greu. Ens mantenim amb un indicador d’accidentalitat per sota de les 
mitjanes del nostre sector. 
La Fundació manté la 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 
departament fan en matèria de PRL, i la integració de la prevenció en totes les 
actuacions del dia a dia.

La Fundació manté un sistema de qualitat basat en la norma ISO 9001, que s’aplica 
a tots els seus centres, serveis i activitats.
Com cada any, l’empresa certificadora Applus ha fet l’auditoria externa, i els resultats 
obtinguts han estat molt positius,  permetent continuar aprenent i millorant en els 
processos que la Fundació té implantats a cadascun dels seus centres.
Gràcies a l’esforç de totes les persones treballadores de l’entitat, la qualitat s’ha 
convertit en un dels seus atributs.

La Fundació ha continuat desenvolupant el seu compromís amb la sostenibilitat ambiental dels seus serveis i activitats. Durant l’any 2019:
• Consum de combustibles: l’increment d’activitat ha fet incrementar un 5%, que tot i així continua essent un 29’76% inferior al de 
l’any 2013.
• Generació de restes vegetals: reducció en un 6%, gràcies a la 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.
• Consum de productes fitosanitaris i fertilitzants: reduït un 48’38 % respecte a l’any 2016, tot acumulant un descens de 6 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 700 litres, gràcies sobretot a 
la dràstica reducció de l’ús de productes herbicides.
• Projectes forestals de millora de torrents, rieres i rases executats a Llorenç del Penedès, La Bisbal del Penedès i al Montmell.
• Publicacions de conscienciació i informació ambiental: S’ha incrementat l’activitat el bloc de medi ambient de Fundalis https://
mediambientfundalis.wordpress.com, amb 1.014 visualitzacions durant l’any.

66,6% 48% 37%33,3% 52% 63%

Equip directiu Plantilla Professionals 
amb discapacitat

Dones Dones DonesHomes Homes Homes

Índex d’incidència de l’accidentalitat (IIA): 
Nº accidents amb baixa/1000 treballadors)

2011 2019

91

2012

77

2013

60

2014

87

2016
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2017

89

2018

70
82

2015

85

28 29

Pla de formació
Accions formatives Despesa en 

formació Personal que ha rebut formació

52 accions formatives
241 professionals formats 21.061 €

 

Total personal
Dones

114
Dones

47
DonesHomes

127
Homes

78
Homes

Personal amb discapacitat Voluntariat

47% 38%53% 62%

Ingressos 2019

Despeses 2019

15 8
69% 31%
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Equip directiu Plantilla
Professionals 

amb 
discapacitat

Personal aco-
llit a mesures 
de conciliació

Contractes 
indefinits

Residents
 comarca 

Baix Penedès

6 316 169 25 212 271
Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Mitjana d’edat

4 2 152 164 62 107 20 5 98 114
43,3

66,60% 33,30% 48% 52% 37% 63% 80% 20% 46% 54%

Participació en pressupostos
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Participació en pressupostos
La Fundació reforça la seguretat laboral amb diferents eines: seguiment del 
Comitè de Seguretat i Salut, reunions de coordinació, assemblees, avaluacions 
dels Riscos del lloc de treball,  Programa d’actuacions preventives, visites de 
seguretat, investigació d’accidents i incidents, incorporació de mesures i accions 
de millora, auditories del sistema de gestió i programa de formació. 

Hem tingut 26 accidents amb baixa en 2019 (amb 585 dies de baixa acumulats), 
cap d’ells greu. Ens mantenim amb un indicador d’accidentalitat per sota de les 
mitjanes del nostre sector. 
La Fundació manté la 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 
departament fan en matèria de PRL, i la integració de la prevenció en totes les 
actuacions del dia a dia.
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Projectes compartits
per les entitats de Fundalis

EMPRESA D’INSERCIÓ: PROJECTE COMPARTIT D’INSERCIÓ LABORAL
A finals de l’any 2018, les entitats que formen Fundalis van activar l‘EI, Empresa d’Inserció de les comarques de Tarra-
gona, amb l’objectiu de donar resposta en els processos de formació i inserció laboral a col·lectius vulnerables. 

La seva missió es millorar la qualitat de vida de les persones de l'entorn en situació de risc d’exclusió laboral, mitjançant processos d’acom-
panyament sociolaboral, formació i feina, que els apoderin i promoguin la seva inserció en el mercat laboral. 

Els potencials beneficiaris/es són persones en situació o en greu risc d’exclusió laboral, acompanyades pels serveis socials públics referents, i amb 
ganes, disponibilitat i suficient capacitat per encetar un procés personal d’apoderament personal, ocupacional i laboral. El 2019 l’Ei ha donat suport 
a 45 persones i ha aconseguit 15 insercions laborals.

Projecte mediambiental amb la Diputació de Tarragona i La Caixa
L’Ei, en col·laboració amb la Fundació Santa Teresa i el suport de Fundació Bancària 
“La Caixa” i la Diputació de Tarragona, ha portat a terme el projecte de millora de la 
Riera de Marmellar i els torrents de la Moixeta, a la Juncosa de Montmell, i de les Se-
gueres, a La Bisbal del Penedès.

Aquest projecte ha permés la inserció de quatre professionals, que han rebut forma-
ció dins de l’entorn de treball, dirigint el seu perfil laboral cap a l’operari forestal. 
Aquestes actuacions també han tingut repercussió positiva al benestar i la salut de les 
persones, tot millorant l’accessibilitat a la ciutadania per poder-hi realitzar activitats 
saludables com el passeig, el senderisme, i la contemplació d’espais naturals d’interès 
ecològic, paisatgístic i amb una important diversitat d’espècies pròpies de la zona. 

SUPORT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Durant el  2019 la FTCT ha  promogut un canvi organitzatiu a l’entitat,  per tal d’adaptar-se al seu creixement en volum de serveis i per-
sones ateses. Implementant i adequant  la seva organització a un sistema de gestió basat en models de qualitat que permetin abordar amb 
garanties el creixement previst pels propers anys.  
Per dur a terme aquest projecte, la Diputació de Tarragona ha col·laborat amb la quantitat de 10.000 euros. 

FUNDACIÓ TUTELAR DE LES COMARQUES DE TARRAGONA. 
QUALITAT I PROXIMITAT AL SERVEI DE LES 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 quatre entitats de les comarques de Ta-
rragona, l’Associació del Taller Baix Camp, la Fundació Santa Teresa del Vendrell, la Fundació Ginac i la 
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.
Posteriorment es va incorporar al projecte la Fundació La Muntanyeta, i a finals de 2019 també s’ha incor-
porat la Fundació Estela, de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.

La missió de la Fundació 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 dels 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 la seva qualitat de vida.
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TROBADA AMB EL VOLUNTARIAT 
AL TAST SOCIAL
La Trobada d’Associacions Socials del Tarragonès, TAST SO-
CIAL té com a objectius donar valor al voluntariat com a eina de 
transformació social i fer visible l’ample ventall d’àmbits amb 
els quals col·laborar.
Organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació de 
Tarragona, l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació Repsol, al 2019 
s’ha realitzat la sisena edició, amb més de 25 entitats partici-
pants, entre elles la Fundació Onada i la Fundació Santa Teresa.

LA GENT GRAN S’ACTIVA 
EN SINERGIA!
Unir-se sinèrgicament crea un resultat que maximitza les vi-
vències viscudes, per això, i en aquesta línia, el col·lectiu de per-
sones grans de la Fundació Santa Teresa, de la Fundació Ginac 
i de la Fundació Onada s’activen en sinergia per tal de gaudir 
i compartir noves experiències programades, afavorint la seva 
qualitat de vida. 
Per poder organitzar aquestes sinergies, les persones grans, que 
formen part del camí de vida de l’envelliment, realitzen reu-
nions amb l’objectiu de prendre part i decidir quines experièn-
cies volen viure i compartir. 

IV TROBADA D’ENTITATS SOCIALS 
DEL VENDRELL
Mil raons per moure’ns...! està organitzada per 12 entitats per 
reconèixer la tasca del voluntariat social al territori i apropar-la 
a la ciutadania. Els visitants van poder aproximar-s’hi per tal 
de trobar informació de primera mà, prendre consciència i re-
flexionar sobre el que pot aportar cadascú a la comunitat. La 
trobada va comptar amb actes de diferents persones i entitats 
del Vendrell, sumant i posant en valor l’acció voluntària. 

Amb aquest lema es convida a la ciutadania a participar del pa-
per transformador que juga cada individu en el seu entorn. Si 
tothom s’implica en la mesura que pugui, la transformació social 
desitjada és posible. 

EL VOLUNTARIAT, EN PEU DE VIDA!
El 5 de Desembre del 2019 a Tarragona es va celebrar el Dia 
Internacional del Voluntariat amb el lema “El voluntariat i la 
transformació social” amb moltes activitats i la lectura d’un ma-
nifest, un extracte del qual és: 
“El Voluntariat és la veu crítica i compromesa de la ciutadania, con-
tra les desigualtats. I per tant, MANIFESTEM que (…) el Voluntariat:

• Aposta per un canvi de model de vida on les persones ocu-
pin el primer terme
• Sap que la defensa de les persones ha d’anar més enllà d’actua-
cions directes i puntuals, de qui hi participa i s’hi compromet. 
• S’obre a un compromís amb la vida, amb la justícia i amb 
la pau. 

I ANUNCIEM que tota persona voluntària és una persona en peu 
de lluita, en peu de sostenibilitat i en peu de vida.
Per molts anys més, doncs, voluntaris i voluntàries! 
Moltes gràcies pel vostre compromís i per compartir la vostra 
energia voluntària amb nosaltres!”

CONNECTA’T AL VOLUNTARIAT.
El teu temps i el teu compromís poden marcar la diferència.
 “Connecta’t al voluntariat”, present al Vendrell durant el mes 
d’abril, és una exposició itinerant que recull el testimoni de per-
sones voluntàries d’arreu del país. El muntatge, promogut des de 
l’associacionisme i el voluntariat de la Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària (DGACC), explica les seves vivències, emo-
cions i sensacions, a fi de donar a conèixer què és el voluntariat 
i els diferents àmbits on es pot desenvolupar.
Vols? sentir el voluntariat forma part d’aquesta exposició de la 
mà de la Maria Lladó, persona activa al programa Vols? Aportar 
coneixements, que ha posat a disposició sessions individualitza-
des de massatges per tal d’aproximar benestar a les persones que 
han decidit assistir-hi: “...El voluntariat cada dia em fa créixer. 
Conec moltes persones diferents a mi. M’aporta satisfacció, en-
riquiment humà, em sento molt bé, sóc feliç...Jo quan soc aquí 
m’oblido de tot. Per mi el voluntariat és una entrega.
La Maria anima a les persones a realitzar acció voluntària :“Si la per-
sona ho sent, que ho faci. Sentirà una satisfacció grandiosa. No és cap 
repte, és una acció que ha de sortir de tu...I al cap d’un temps d’estar 
activa s’adonarà que aquest sentir-se bé li aporta molt enriquiment...”

VOLUNTARIAT A TARRAGONA
El grup de contacontes Il·lusionada ha explicat el relat de les 
tres porquetes a diverses llars d’infants i escoles de Tarragona 
i a la Festa Major del Vendrell. La història que s’explica va més 
enllà del tradicional conte, ja que aposta per trencar estereotips 
de gènere que malauradament encara són molt presents en el 

nostre imaginari col·lectiu. També és un relat que fomenta el va-
lor de l’esforç, de l’enginy i de la generositat.  Les funcions han 
estat un gran èxit, ja que a part del gran treball de les actrius i 
els actors, l’espectacle va acompanyat de música,  d’efectes de so 
i d’un bon decorat. S’ha comptat en tot moment amb el suport 
incondicional de l’Agustí, un voluntari de l’entitat, que aporta 
molta energia i creativitat. 

VOLUNTARIAT CORPORATIU 
A VALLS
La Fundació Ginac promou el  voluntariat corporatiu a Valls, 
convidant a les empreses a incloure la diversitat i la integra-
ció com a part de la Responsabilitat Social Corporativa a través 
del seu voluntariat, implantant models de gestió ètics i de fo-
ment del desenvolupament sostenible. Durant l’any, volunta-
riat d’empreses com “La Caixa”, la Fundació Adecco o IPTSA del 
Polígon de Valls, han realitzat diferents activitats compartides 
amb les persones de la Fundació, aprenent i enriquint-se els uns 
dels altres i millorant la integració social de les persones amb 
capacitats diverses.

VOLUNTARIAT: LA TRANSFORMACIÓ DE LA REFLEXIÓ EN ACCIÓ
Vols? Sentir el Voluntariat és un projecte compartit a la Fundació Santa Teresa, la Fundació Ginac i la Fundació Onada que ofereix a la 
ciutadania que vol emprendre des de la participació, el compromís i la responsabilitat de SUMAR I TRANSFORMAR, la oportunitat de ser 
partícips en la resolució i l’avenç de la realitat social, engrescant-la a formar part del projecte amb la màxima complicitat i procurant la 
millora del seu entorn més proper.

El voluntariat s’inicia amb la participació comunitària, participant activament en les necessitatsde l'entorn més proper. Obrir la mirada per 
incloure a aquelles persones que conviuen entre nosaltres però que a vegades, no sabem que hi són. Només cal fer una observació activa, per 
prendre consciència que totes les peces amb les quals convivim formen part del tot de la comunitat. El voluntariat és prendre consciència 
de l’engranatge del qual formem part, observar el que succeeix al nostre voltant i veure què és allò que podem aportar, perquè aquest tot 
que és la nostra comunitat es pugui continuar desenvolupant.

Vols? sentir el Voluntariat és un projecte actiu i dinàmic on aquest 2019 s’hi han implicat i compromès un total de 96 voluntaris/àries de la 
Fundació Santa Teresa del Vendrell, 25 a la Fundació Ginac de Valls i 123 a la Fundació Onada de Tarragona i Torredembarra, establerts 
en els diferents programes que en formen part: 

• Vols? Aportar Coneixements, on es produeixen interrelacions mitjançant un intercanvi d’experiències i coneixements.
• Vols? Quedar, on es comparteixen vivències d’interessos comuns. 
• Vols? Acompanyar, on es dóna suport per apropar benestar en diferents vessants de la vida.
• Vols? Conviure, on famílies voluntàries ofereixen possibilitat de convivència dins el seu nucli familiar.
• Vols? Col·laborar en família, on els propis familiars de les persones ateses a l’entitat, comparteixen dinàmiques de vida.

Des del Vols? s’entén el voluntariat com una experiència vital que 
mou a les persones a compartir altres vivències amb més gent i por-
tar a la pràctica un compromís de participació ciutadana i de trans-
formació social. 
“L’acció voluntària és un espai on invertir el temps per aprendre a 
conviure amb la ciutadania des del compromís, l’empatia i la res-
ponsabilitat, mitjançant la reflexió i la pràctica. La reflexió és el 
punt de partida, que sense la posada en escena es queda en això; el 
tret de sortida. El voluntariat és la transformació de la reflexió en 
acció”.
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TROBADA AMB EL VOLUNTARIAT 
AL TAST SOCIAL
La Trobada d’Associacions Socials del Tarragonès, TAST SO-
CIAL té com a objectius donar valor al voluntariat com a eina de 
transformació social i fer visible l’ample ventall d’àmbits amb 
els quals col·laborar.
Organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació de 
Tarragona, l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació Repsol, al 2019 
s’ha realitzat la sisena edició, amb més de 25 entitats partici-
pants, entre elles la Fundació Onada i la Fundació Santa Teresa.

LA GENT GRAN S’ACTIVA 
EN SINERGIA!
Unir-se sinèrgicament crea un resultat que maximitza les vi-
vències viscudes, per això, i en aquesta línia, el col·lectiu de per-
sones grans de la Fundació Santa Teresa, de la Fundació Ginac 
i de la Fundació Onada s’activen en sinergia per tal de gaudir 
i compartir noves experiències programades, afavorint la seva 
qualitat de vida. 
Per poder organitzar aquestes sinergies, les persones grans, que 
formen part del camí de vida de l’envelliment, realitzen reu-
nions amb l’objectiu de prendre part i decidir quines experièn-
cies volen viure i compartir. 

IV TROBADA D’ENTITATS SOCIALS 
DEL VENDRELL
Mil raons per moure’ns...! està organitzada per 12 entitats per 
reconèixer la tasca del voluntariat social al territori i apropar-la 
a la ciutadania. Els visitants van poder aproximar-s’hi per tal 
de trobar informació de primera mà, prendre consciència i re-
flexionar sobre el que pot aportar cadascú a la comunitat. La 
trobada va comptar amb actes de diferents persones i entitats 
del Vendrell, sumant i posant en valor l’acció voluntària. 

Amb aquest lema es convida a la ciutadania a participar del pa-
per transformador que juga cada individu en el seu entorn. Si 
tothom s’implica en la mesura que pugui, la transformació social 
desitjada és posible. 

EL VOLUNTARIAT, EN PEU DE VIDA!
El 5 de Desembre del 2019 a Tarragona es va celebrar el Dia 
Internacional del Voluntariat amb el lema “El voluntariat i la 
transformació social” amb moltes activitats i la lectura d’un ma-
nifest, un extracte del qual és: 
“El Voluntariat és la veu crítica i compromesa de la ciutadania, con-
tra les desigualtats. I per tant, MANIFESTEM que (…) el Voluntariat:

• Aposta per un canvi de model de vida on les persones ocu-
pin el primer terme
• Sap que la defensa de les persones ha d’anar més enllà d’actua-
cions directes i puntuals, de qui hi participa i s’hi compromet. 
• S’obre a un compromís amb la vida, amb la justícia i amb 
la pau. 

I ANUNCIEM que tota persona voluntària és una persona en peu 
de lluita, en peu de sostenibilitat i en peu de vida.
Per molts anys més, doncs, voluntaris i voluntàries! 
Moltes gràcies pel vostre compromís i per compartir la vostra 
energia voluntària amb nosaltres!”

CONNECTA’T AL VOLUNTARIAT.
El teu temps i el teu compromís poden marcar la diferència.
 “Connecta’t al voluntariat”, present al Vendrell durant el mes 
d’abril, és una exposició itinerant que recull el testimoni de per-
sones voluntàries d’arreu del país. El muntatge, promogut des de 
l’associacionisme i el voluntariat de la Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària (DGACC), explica les seves vivències, emo-
cions i sensacions, a fi de donar a conèixer què és el voluntariat 
i els diferents àmbits on es pot desenvolupar.
Vols? sentir el voluntariat forma part d’aquesta exposició de la 
mà de la Maria Lladó, persona activa al programa Vols? Aportar 
coneixements, que ha posat a disposició sessions individualitza-
des de massatges per tal d’aproximar benestar a les persones que 
han decidit assistir-hi: “...El voluntariat cada dia em fa créixer. 
Conec moltes persones diferents a mi. M’aporta satisfacció, en-
riquiment humà, em sento molt bé, sóc feliç...Jo quan soc aquí 
m’oblido de tot. Per mi el voluntariat és una entrega.
La Maria anima a les persones a realitzar acció voluntària :“Si la per-
sona ho sent, que ho faci. Sentirà una satisfacció grandiosa. No és cap 
repte, és una acció que ha de sortir de tu...I al cap d’un temps d’estar 
activa s’adonarà que aquest sentir-se bé li aporta molt enriquiment...”

VOLUNTARIAT A TARRAGONA
El grup de contacontes Il·lusionada ha explicat el relat de les 
tres porquetes a diverses llars d’infants i escoles de Tarragona 
i a la Festa Major del Vendrell. La història que s’explica va més 
enllà del tradicional conte, ja que aposta per trencar estereotips 
de gènere que malauradament encara són molt presents en el 

nostre imaginari col·lectiu. També és un relat que fomenta el va-
lor de l’esforç, de l’enginy i de la generositat.  Les funcions han 
estat un gran èxit, ja que a part del gran treball de les actrius i 
els actors, l’espectacle va acompanyat de música,  d’efectes de so 
i d’un bon decorat. S’ha comptat en tot moment amb el suport 
incondicional de l’Agustí, un voluntari de l’entitat, que aporta 
molta energia i creativitat. 

VOLUNTARIAT CORPORATIU 
A VALLS
La Fundació Ginac promou el  voluntariat corporatiu a Valls, 
convidant a les empreses a incloure la diversitat i la integra-
ció com a part de la Responsabilitat Social Corporativa a través 
del seu voluntariat, implantant models de gestió ètics i de fo-
ment del desenvolupament sostenible. Durant l’any, volunta-
riat d’empreses com “La Caixa”, la Fundació Adecco o IPTSA del 
Polígon de Valls, han realitzat diferents activitats compartides 
amb les persones de la Fundació, aprenent i enriquint-se els uns 
dels altres i millorant la integració social de les persones amb 
capacitats diverses.

VOLUNTARIAT: LA TRANSFORMACIÓ DE LA REFLEXIÓ EN ACCIÓ
Vols? Sentir el Voluntariat és un projecte compartit a la Fundació Santa Teresa, la Fundació Ginac i la Fundació Onada que ofereix a la 
ciutadania que vol emprendre des de la participació, el compromís i la responsabilitat de SUMAR I TRANSFORMAR, la oportunitat de ser 
partícips en la resolució i l’avenç de la realitat social, engrescant-la a formar part del projecte amb la màxima complicitat i procurant la 
millora del seu entorn més proper.

El voluntariat s’inicia amb la participació comunitària, participant activament en les necessitatsde l'entorn més proper. Obrir la mirada per 
incloure a aquelles persones que conviuen entre nosaltres però que a vegades, no sabem que hi són. Només cal fer una observació activa, per 
prendre consciència que totes les peces amb les quals convivim formen part del tot de la comunitat. El voluntariat és prendre consciència 
de l’engranatge del qual formem part, observar el que succeeix al nostre voltant i veure què és allò que podem aportar, perquè aquest tot 
que és la nostra comunitat es pugui continuar desenvolupant.

Vols? sentir el Voluntariat és un projecte actiu i dinàmic on aquest 2019 s’hi han implicat i compromès un total de 96 voluntaris/àries de la 
Fundació Santa Teresa del Vendrell, 25 a la Fundació Ginac de Valls i 123 a la Fundació Onada de Tarragona i Torredembarra, establerts 
en els diferents programes que en formen part: 

• Vols? Aportar Coneixements, on es produeixen interrelacions mitjançant un intercanvi d’experiències i coneixements.
• Vols? Quedar, on es comparteixen vivències d’interessos comuns. 
• Vols? Acompanyar, on es dóna suport per apropar benestar en diferents vessants de la vida.
• Vols? Conviure, on famílies voluntàries ofereixen possibilitat de convivència dins el seu nucli familiar.
• Vols? Col·laborar en família, on els propis familiars de les persones ateses a l’entitat, comparteixen dinàmiques de vida.

Des del Vols? s’entén el voluntariat com una experiència vital que 
mou a les persones a compartir altres vivències amb més gent i por-
tar a la pràctica un compromís de participació ciutadana i de trans-
formació social. 
“L’acció voluntària és un espai on invertir el temps per aprendre a 
conviure amb la ciutadania des del compromís, l’empatia i la res-
ponsabilitat, mitjançant la reflexió i la pràctica. La reflexió és el 
punt de partida, que sense la posada en escena es queda en això; el 
tret de sortida. El voluntariat és la transformació de la reflexió en 
acció”.
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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 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:

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 

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). 

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.

7.5. Sistema integrat de gestió – Millora continua 

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, 

7.6. El lot solidari dels treballadors de Fundalis
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.

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 

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.

7.4. La gent gran s’activa en sinèrgia!

7.3. DINCAT/AEES DINCAT
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. 

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).

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. 
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SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ
Les entitats de Fundalis comparteixen un Sistema Integrat de Gestió, orientat a les noves normes ISO i amb la
certificació dels sistemes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals (PRL). Aquest sistema ens permet actuar
amb uns mateixos criteris, treballats i consensuats, aportant un millor resultat i major valor als seus serveis, així com
simplificar i agilitzar tota la documentació actual del sistema. Aquesta anàlisi i estructura documental queda recollida en el
Manual de Bon Govern, que serveix per orientar-se i guiar-se en el dia a dia. El Manual està composat per:

1. Identitat: Missió, visió, valors, estatuts i document d’aliances.
2. Bon govern: manual de polítiques i el codi ètic.
3. Estratègia, que inclou el pla estratègic (mapa estratègic, línies estratègiques i objectius estratègics), organigrama i cartera de serveis.
4. Gestió operativa, que conté el propi sistema de gestió integrat.
5. Resultats: amb el quadre de comandament integral i indicadors de governança, estratègia, operacionals i de suport. 

Durant el 2019 s’han realitzat també les auditories que anualment porta a terme l’equip auditor extern de l’empresa Applus. Els resul-
tats obtinguts han estat positius i ens permeten continuar aprenent i millorant en els processos dels serveis que ofereixen les diferents 
entitats per a les persones. 

LLIBRE BLANC
Les entitats que formen Fundalis han col·laborat a la confecció del 
“Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb 
discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de 
Catalunya”, elaborat per AAES Dincat i l’IESE, en el que es proposa 
un nou model de futur per garantir l’exercici del Dret al Treball de 
les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.
A l’acte de presentació a Barcelona van assistir 250 persones, 
entre les que hi havia representants de les diferents entitats as-
sociades a l’AEES Dincat, responsables d’entitats afins, membres 
del Govern de la Generalitat i representants dels diferents grups 
parlamentaris.

h t t p s : / / w w w . f u n d a c i o s a n t a t e r e s a .
o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 9 / 0 6 / L l i -
bre-blanc-dincat.pdf

DINCAT/AEES DINCAT #10 ANYS CONGELATS
Diverses manifestacions i reunions al llarg de l’any, organitzades per l’Associació Empresarial d’Economia Social (AEES Dincat), han comp-
tat amb la participació de les entitats que formen Fundalis. L’11 d’abril, 6.000 persones amb discapacitat, professionals i famílies de tot 
Catalunya, van omplir els carrers del centre de la ciutat de Barcelona i les entrades de la Delegació del Govern de l’Estat, del Departament 
d’Economia i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Una segona manifestació el 21 de maig, va servir per tornar a reclamar 
l’actualització del finançament dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i l’exercici del dret al treball de les perso-
nes amb discapacitat amb especials dificultats dins dels Centres Especials de Treball d’iniciativa social.
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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 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:

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 

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). 

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.

7.5. Sistema integrat de gestió – Millora continua 

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, 

7.6. El lot solidari dels treballadors de Fundalis
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.

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 

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.

7.4. La gent gran s’activa en sinèrgia!

7.3. DINCAT/AEES DINCAT
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. 

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).

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. 
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SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ
Les entitats de Fundalis comparteixen un Sistema Integrat de Gestió, orientat a les noves normes ISO i amb la
certificació dels sistemes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals (PRL). Aquest sistema ens permet actuar
amb uns mateixos criteris, treballats i consensuats, aportant un millor resultat i major valor als seus serveis, així com
simplificar i agilitzar tota la documentació actual del sistema. Aquesta anàlisi i estructura documental queda recollida en el
Manual de Bon Govern, que serveix per orientar-se i guiar-se en el dia a dia. El Manual està composat per:

1. Identitat: Missió, visió, valors, estatuts i document d’aliances.
2. Bon govern: manual de polítiques i el codi ètic.
3. Estratègia, que inclou el pla estratègic (mapa estratègic, línies estratègiques i objectius estratègics), organigrama i cartera de serveis.
4. Gestió operativa, que conté el propi sistema de gestió integrat.
5. Resultats: amb el quadre de comandament integral i indicadors de governança, estratègia, operacionals i de suport. 

Durant el 2019 s’han realitzat també les auditories que anualment porta a terme l’equip auditor extern de l’empresa Applus. Els resul-
tats obtinguts han estat positius i ens permeten continuar aprenent i millorant en els processos dels serveis que ofereixen les diferents 
entitats per a les persones. 

LLIBRE BLANC
Les entitats que formen Fundalis han col·laborat a la confecció del 
“Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb 
discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de 
Catalunya”, elaborat per AAES Dincat i l’IESE, en el que es proposa 
un nou model de futur per garantir l’exercici del Dret al Treball de 
les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.
A l’acte de presentació a Barcelona van assistir 250 persones, 
entre les que hi havia representants de les diferents entitats as-
sociades a l’AEES Dincat, responsables d’entitats afins, membres 
del Govern de la Generalitat i representants dels diferents grups 
parlamentaris.

h t t p s : / / w w w . f u n d a c i o s a n t a t e r e s a .
o r g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 9 / 0 6 / L l i -
bre-blanc-dincat.pdf

DINCAT/AEES DINCAT #10 ANYS CONGELATS
Diverses manifestacions i reunions al llarg de l’any, organitzades per l’Associació Empresarial d’Economia Social (AEES Dincat), han comp-
tat amb la participació de les entitats que formen Fundalis. L’11 d’abril, 6.000 persones amb discapacitat, professionals i famílies de tot 
Catalunya, van omplir els carrers del centre de la ciutat de Barcelona i les entrades de la Delegació del Govern de l’Estat, del Departament 
d’Economia i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Una segona manifestació el 21 de maig, va servir per tornar a reclamar 
l’actualització del finançament dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i l’exercici del dret al treball de les perso-
nes amb discapacitat amb especials dificultats dins dels Centres Especials de Treball d’iniciativa social.



Actes participatius 
Treballadors/es, famílies, voluntaris/es i altres persones relacionades amb l’entitat, han compartit moments inoblidables... 

Taller de cuina al Centre de Dia la Sínia

Visita de l'empresa social de la Fundació Sant Tomàs Visita del Casal Jove de Calafell a La Sínia

Pla d'Entorn Educatiu a Calafell Visita dels alumnes de la Fundació Pere Tarrés a La Sínia

Visita dels alumnes d'atenció sociosanitària a persones 
dependents de la Fundació Pere Tarrés

Nova edició del Summer Camp a les instal·lacions de la Fundació Presentació del llibre “Flora medicinal del Penedès”
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RENOVACIÓ DE LA 
INFRAESTRUCTURA TIC
Al llarg de tot l’any 2019 s’ha anat renovant tota la infraestruc-
tura de Tecnologia de la Informació i Comunicació de les entitats 
que formen Fundalis. S’han realitzat inversions necessàries per 
preparar les entitats per treballar amb les aplicacions i tecnolo-
gies actuals i de futur i s’han millorat els servidors, equipaments 
de xarxa i tallafocs. L’objectiu ha estat poder treballar d’una for-
ma col·laborativa, més àgil i segura, afegint nous serveis que 
milloraran l’eficàcia i eficiència de les eines informàtiques al 
servei dels usuaris.

LOT SOLIDARI DELS 
TREBALLADORS DE FUNDALIS
La Fundació Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, que 
treballa per aconseguir recursos per als nens i nenes orfes de 
Wukro, al nord d’Etiòpia, va rebre 4.247 € corresponents al lot 
solidari dels patrons, treballadores i treballadors de Fundalis, 
que cada any poden triar donar l’import del seu lot de Nadal a 
un projecte social. Al 2018 es van donar 4.434 € per a la Unitat 
de Càncer de Mama de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i 
l’import del lot solidari 2019 s’entregarà a la Fundació Tutelar 
de les Comarques de Tarragona. 

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, fo-
namentalment persones amb discapacitat i trastorns mentals. 

Sinergrup respon a la necessitat de les organitzacions mem-
bres d’afrontar els reptes de futur millorant-ne la gestió, i a la 
convicció que la millor manera de fer-ho és compartint valors, 
anàlisi, coneixements i experiències, aprofitant les sinergies que 
es produeixen quan s’estableixen mecanismes d’interrelació. 
Les entitats de Fundalis tenen una participació activa a Siner-
grup. Alguns dels projectes i iniciatives en que s’ha col·laborat i 
participat durant l’any 2019, són:
 
El projecte “Respostes davant de nous perfils” té com a objec-
tiu general donar suport als professionals en l’adquisició de 
coneixement en l’atenció a les persones en el marc de l’envelli-
ment, el trastorn mental i trastorns de l’espectre autista (TEA). 
Com a part del projecte, s’ha realitzat una visita a l’entitat AS-
PRODES, a Salamanca, per aportar expertesa en el disseny del 
programa formatiu entorn al Trastorn de l’Espectre Autista 
(TEA), que té previst desenvolupar-se durant el 2020. La visi-
ta ha comptat amb el suport del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

Amb el grup de comunicació, format pels responsables d’aques-
ta àrea a les entitats membres de Sinergrup, s’ha iniciat una 
campanya per donar a conèixer i reconèixer a les xarxes socials 
la tasca que realitzen els i les professionals, a partir de diferents 
testimonis. També s’ha elaborat un codi ètic comú, al que s’hi 
han adherit la resta d’entitats sòcies.
D’altra banda participem en un grup de treball per impulsar un 
model de formació dual adaptat per a treballadors/es amb dis-
capacitat intel·lectual.
Amb freqüència bimensual, els responsables de les entitats 
membres es reuneixen per compartir preocupacions i necessi-
tats comunes, i participar en reunions de treball monogràfiques, 
com la gestió del control horari o els sistemes de gestió infor-

màtics.
Des de finals de l’any 2017, es participa, a través de Sinergrup, 
directament en les juntes directives de l’Associació Empresarial 
d’Economia Social (AEES) Dincat, per seguir fent incidència en-
torn als principals reptes del sector (acció concertada, increment 
dels mòduls, formació dual…). Aquest any Sinergrup s’ha incor-
porat a la Junta Directiva de Dincat Plena Inclusió Catalunya 
i Fundalis, com a respresentants territorials de Tarragona. En-
tre altres activitats, les entitats s’han manifestat conjuntament, 
amb tot el sector de la discapacitat intel·lectual, per poder fer 
front a la pujada de l'SMI, i garantir la continuïtat dels centres 
especials de treball i per denunciar la congelació dels mòduls 
dels serveis assistencials des de fa 10 anys. 

Més informació a www.sinergrup.net

Actes participatius8.
Treballadors, famílies, voluntaris i altres persones relacionades amb l’entitat, han compartit moments inoblidables...

Contacontes a les llars d’Infants (Pla educatiu de l’entorn de 
Torredembarra)

Taller de sabó artesà a les escoles (Pla educatiu de l’entorn de 
Torredembarra)

Dia Internacional de la Discapacitat

Vermuth solidari per celebrar el Dia de la Discapacitat a Torredembarra

Voluntariat als Jocs del Mediterrani

Assemblea de treballadors

Deu anys d’Onada a la Fresca

Sortida a l’Aquarium de Barcelona

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.

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

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

7.7. Sinergrup
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. 

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.

Podeu ampliar més informació  
a www.sinergrup.net
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Actes participatius 
Treballadors/es, famílies, voluntaris/es i altres persones relacionades amb l’entitat, han compartit moments inoblidables... 

Taller de cuina al Centre de Dia la Sínia

Visita de l'empresa social de la Fundació Sant Tomàs Visita del Casal Jove de Calafell a La Sínia

Pla d'Entorn Educatiu a Calafell Visita dels alumnes de la Fundació Pere Tarrés a La Sínia

Visita dels alumnes d'atenció sociosanitària a persones 
dependents de la Fundació Pere Tarrés

Nova edició del Summer Camp a les instal·lacions de la Fundació Presentació del llibre “Flora medicinal del Penedès”
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RENOVACIÓ DE LA 
INFRAESTRUCTURA TIC
Al llarg de tot l’any 2019 s’ha anat renovant tota la infraestruc-
tura de Tecnologia de la Informació i Comunicació de les entitats 
que formen Fundalis. S’han realitzat inversions necessàries per 
preparar les entitats per treballar amb les aplicacions i tecnolo-
gies actuals i de futur i s’han millorat els servidors, equipaments 
de xarxa i tallafocs. L’objectiu ha estat poder treballar d’una for-
ma col·laborativa, més àgil i segura, afegint nous serveis que 
milloraran l’eficàcia i eficiència de les eines informàtiques al 
servei dels usuaris.

LOT SOLIDARI DELS 
TREBALLADORS DE FUNDALIS
La Fundació Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, que 
treballa per aconseguir recursos per als nens i nenes orfes de 
Wukro, al nord d’Etiòpia, va rebre 4.247 € corresponents al lot 
solidari dels patrons, treballadores i treballadors de Fundalis, 
que cada any poden triar donar l’import del seu lot de Nadal a 
un projecte social. Al 2018 es van donar 4.434 € per a la Unitat 
de Càncer de Mama de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i 
l’import del lot solidari 2019 s’entregarà a la Fundació Tutelar 
de les Comarques de Tarragona. 

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, fo-
namentalment persones amb discapacitat i trastorns mentals. 

Sinergrup respon a la necessitat de les organitzacions mem-
bres d’afrontar els reptes de futur millorant-ne la gestió, i a la 
convicció que la millor manera de fer-ho és compartint valors, 
anàlisi, coneixements i experiències, aprofitant les sinergies que 
es produeixen quan s’estableixen mecanismes d’interrelació. 
Les entitats de Fundalis tenen una participació activa a Siner-
grup. Alguns dels projectes i iniciatives en que s’ha col·laborat i 
participat durant l’any 2019, són:
 
El projecte “Respostes davant de nous perfils” té com a objec-
tiu general donar suport als professionals en l’adquisició de 
coneixement en l’atenció a les persones en el marc de l’envelli-
ment, el trastorn mental i trastorns de l’espectre autista (TEA). 
Com a part del projecte, s’ha realitzat una visita a l’entitat AS-
PRODES, a Salamanca, per aportar expertesa en el disseny del 
programa formatiu entorn al Trastorn de l’Espectre Autista 
(TEA), que té previst desenvolupar-se durant el 2020. La visi-
ta ha comptat amb el suport del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

Amb el grup de comunicació, format pels responsables d’aques-
ta àrea a les entitats membres de Sinergrup, s’ha iniciat una 
campanya per donar a conèixer i reconèixer a les xarxes socials 
la tasca que realitzen els i les professionals, a partir de diferents 
testimonis. També s’ha elaborat un codi ètic comú, al que s’hi 
han adherit la resta d’entitats sòcies.
D’altra banda participem en un grup de treball per impulsar un 
model de formació dual adaptat per a treballadors/es amb dis-
capacitat intel·lectual.
Amb freqüència bimensual, els responsables de les entitats 
membres es reuneixen per compartir preocupacions i necessi-
tats comunes, i participar en reunions de treball monogràfiques, 
com la gestió del control horari o els sistemes de gestió infor-

màtics.
Des de finals de l’any 2017, es participa, a través de Sinergrup, 
directament en les juntes directives de l’Associació Empresarial 
d’Economia Social (AEES) Dincat, per seguir fent incidència en-
torn als principals reptes del sector (acció concertada, increment 
dels mòduls, formació dual…). Aquest any Sinergrup s’ha incor-
porat a la Junta Directiva de Dincat Plena Inclusió Catalunya 
i Fundalis, com a respresentants territorials de Tarragona. En-
tre altres activitats, les entitats s’han manifestat conjuntament, 
amb tot el sector de la discapacitat intel·lectual, per poder fer 
front a la pujada de l'SMI, i garantir la continuïtat dels centres 
especials de treball i per denunciar la congelació dels mòduls 
dels serveis assistencials des de fa 10 anys. 

Més informació a www.sinergrup.net

Actes participatius8.
Treballadors, famílies, voluntaris i altres persones relacionades amb l’entitat, han compartit moments inoblidables...

Contacontes a les llars d’Infants (Pla educatiu de l’entorn de 
Torredembarra)

Taller de sabó artesà a les escoles (Pla educatiu de l’entorn de 
Torredembarra)

Dia Internacional de la Discapacitat

Vermuth solidari per celebrar el Dia de la Discapacitat a Torredembarra

Voluntariat als Jocs del Mediterrani

Assemblea de treballadors

Deu anys d’Onada a la Fresca

Sortida a l’Aquarium de Barcelona

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.

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

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

7.7. Sinergrup
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. 

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.

Podeu ampliar més informació  
a www.sinergrup.net
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Agraïments
• 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

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

• Associació Sinergrup

• CEPTA

• Clients del Centre Especial de Treball

• Consell Comarcal del Baix Penedès

• Consell Esportiu del Baix Penedès

• Consell Esportiu del Tarragonès

• Cuines del Vendrell

• Departament d’Empresa i Coneixement

• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

• Diputació de Tarragona

• Escola El Castell 

• 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

• Grup de Voluntaris de la Fundació

• IES Camí de Mar

• IES La Talaia

• Patronat Municipal Hospital-Asil del Santíssim Salvador

• Posa’t oli 

• Proveïdors de la Fundació

• Professionals de la Fundació

• Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)

• Xarxa de promoció i ocupació del Baix Penedès

Dia de la dona a la Fundació Santa Teresa

Ruta de la Capona amb La Rural Re-Factoria Disseny per a l’aparador del Grup de dones del Vendrell

Fem manualitats per Nadal

Calendari amb les bèsties de foc del Baix Penedès Setmana internacional de les persones sordes

Taller de Nadal
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Compromís amb les persones,
compromís amb el territori

Fundació Santa Teresa

Av. Santa Oliva, 20-22 · 43700 El Vendrell. Baix Penedès · Tel: 977667111 · Fax: 977665433
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