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Carta del Patronat
projectes, construint un futur compartit. Com a mostra, la creació
conjunta aquest exercici de l'Empresa d’Inserció de les Comarques de
Tarragona, que s’ha de convertir en una important eina de creació
d’ocupació per a persones en risc d’exclusió social.
Continuem patint les conseqüències de la crisi, amb retallades i congelacions
de subvencions durant quasi 10 anys, i dificultats per mantenir el volum de
vendes del CET, però davant d’aquesta situació seguim reaccionant amb
il·lusió, professionalitat, proactivitat i innovació. Continuem reinventarnos, plantejant nous projectes i fent coses noves de manera diferent, amb
el suport de les altres entitats de Fundalis.
Volem destacar tres projectes que han marcat aquest exercici:
La Fundació Santa Teresa del Vendrell és una entitat d’economia
social, sense ànim de lucre, que treballa per aconseguir la felicitat de
les persones amb discapacitat i/o trastorn mental de la comarca del
Baix Penedès i de les seves famílies, així com també de les persones
grans i de les persones amb dificultats d’inserció, oferint suports i
oportunitats, promovent la seva autonomia i el procés de presa de
decisions, dins d’una cultura de la qualitat i de la gestió sostenible.
Aquesta memòria mostra, d’una manera resumida, la nostra actuació al
llarg de l’exercici 2017, mitjançant dades corresponents als àmbits social,
econòmic i ambiental, per tal de poder avaluar el grau de compliment
de la nostra finalitat fundacional, millorant la inserció laboral i social, i
també la qualitat de vida i la felicitat de moltes persones.
L’aportació de molts voluntaris, institucions públiques, empreses privades,
famílies, treballadors i persones ateses pels diferents centres i serveis de la
Fundació, han fet possible la realitat que us presentem, i per aquest motiu
us volem donar el nostre agraïment més sincer.
El treball conjunt amb la Fundació Ginac i amb la Fundació
Onada, ens continua permetent crear moltes sinergies i avançar
en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels nostres

La construcció d’un Centre Ocupacional i un Centre de dia
per a persones grans, a la Masia de la Sínia de Calafell, que es
convertirà en un referent com a projecte innovador en l’atenció a
les persones i la creació d’ocupació.
L’inici de la rehabilitació d’un edifici, dins del complex de
l’Avinguda Santa Oliva, per convertir-lo en una llar-residència per a
12 persones amb necessitats de suport extens o generalitzat.
L’aprovació del projecte Calafell Crea per un període de 4 anys,
que permetrà crear ocupació i desenvolupar diferents projectes
amb impacte social durant aquest període.
La Fundació Santa Teresa vol continuar sent una organització innovadora
i de futur, que aporta solucions a les persones amb més dificultats de
la comarca del Baix Penedès, i en aquest sentit continua treballant per
crear nous serveis i aproximar-los allà on viuen les persones.
De ben segur que amb el compromís i l’esforç de totes les persones
i institucions vinculades a la Fundació, mantindrem viu l’esperit de
millora permanent i la sensibilitat per treballar amb les persones que
més ens necessiten.

Patronat de la Fundació
Santa Teresa
Presidenta Sra. Montserrat Jornet i Jané

Vocal 3 Sr. Avelino Menéndez Suárez

Vicepresident Sr. Ramón Pagès i Castells

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

Secretària Sra. Mari Paz Costas Lombardia
Tresorer Sr. Jaume Salvó i Güell
Vice-secretari Sr. Pedro Antoranz i Calleja
Vocal 1 Sra. Montserrat Miró i Soler
Vocal 2 Sra. Dolors Jané i Berga
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Vocal 5 Sr. Manuel Palou i Serra
Vocal 6 Sr. Benet Jané i Palau
Vocal 7 Sr. Jordi Lluís Guitart Olivé
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Fundalis
A Fundalis compartim una missió, al servei de
les persones i del territori!
L’any 2010 les entitats de Fundalis vam començar a treballar
conjuntament al Camp de Tarragona, per tal de millorar la gestió i
aconseguir avançar cap a la nostra missió, que és aconseguir la felicitat
de les persones de cada entitat i de les seves famílies.
Hem creat una nova manera de treballar, generant sinergies i relacions
guanyar-guanyar que multipliquen les possibilitats i les oportunitats
per a tothom. Amb la contribució de patronats, famílies, treballadors
i treballadores, persones voluntàries, empreses, administracions i
totes les persones que participen en els diferents centres i serveis de
cadascuna de les entitats de Fundalis, ho hem fet possible.
Hem pogut constatar que la sostenibilitat econòmica, la rendibilitat
social i la innovació estan estretament lligades i són inseparables, en
un model d’economia social que posa, per davant de tot, a les persones.
Compartir recursos, posar en comú el coneixement i el talent,
aprendre dels encerts i els errors propis i dels altres, s’han convertit
en una magnífica eina per innovar i millorar significativament els
serveis a les persones de les nostres comarques. Hem avançat des de
la independència de cada organització a una realitat interdependent,
molt més motivadora i eficient.

Parc del Francolí de Tarragona i dels que es porten a terme a l’Escola de
Turisme del Baix Penedès i al Centre de Dia Anna Serra del Vendrell, que
han servit d’inspiració a moltes altres organitzacions del nostre sector.
Suposen una nova forma de treballar, en estreta col·laboració amb les
administracions locals, i amb diferents agents del nostre territori, que
ens permeten desenvolupar projectes on les persones, sense etiquetes,
són les veritables protagonistes.
Amb el suport de moltíssimes persones i organitzacions, i recolzats pels
nostres valors, continuem treballant amb optimisme i il·lusió, creant
projectes que generen nova ocupació, i contribueixen a estructurar el
territori i millorar la qualitat de vida i la felicitat de moltes persones i
les seves famílies.
Moltes gràcies per formar part d’aquest gran projecte! Junts podem
crear una societat més justa i solidària!

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

Han estat anys molt intensos, marcats per la greu crisi econòmica
general, però també un temps ple d’oportunitats, que ens ha permès
millorar les nostres instal·lacions, iniciar noves activitats productives,
crear ocupació i oferir suport a moltes persones.
La nostra vocació de servei públic, ens ha portat a un compromís
especial amb les persones més desfavorides, activant i desenvolupant
nous projectes com menjadors socials, voluntariat, formació i nous
suport a la inserció laboral.
Estem especialment orgullosos dels projectes territorials integrats que
desenvolupem a Alcover, Calafell, Campclar (Tarragona), Arboç-Bellvei,

Fundació Onada a Campclar. Espai de Trobada

Seu de la Fundació Ginac
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1. La Fundació

La FUNDACIÓ SANTA TERESA és una entitat d’iniciativa social sense
ànim de lucre, amb seu social a l’Avinguda de Santa Oliva, núm. 20-22,
43700, del Vendrell, de la comarca del Baix Penedès (Tarragona).
Hi podeu contactar al telèfon 977 667 111, al fax 977 665 433 o bé
a info@ventall.org.
Us convidem a visitar la seva pàgina web:

www.fundaciosantateresa.org
on trobareu informació complementària dels seus serveis.

1.1. Missió

La missió de la Fundació és aconseguir la felicitat de les persones amb
discapacitat i/o trastorn mental, de les persones en risc d’exclusió
social, de la gent gran i de les seves famílies, millorant la seva
autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de
cada persona, oferint-los els suports que cadascú necessita per tal que
disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans i la
seva plena integració social i laboral.
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1.2. Centres i serveis
SERVEIS A LES PERSONES
1. CENTRES OCUPACIONALS - CO
· Servei de Teràpia Ocupacional Ventall (Vendrell) - STO
· Servei de Teràpia Ocupacional Ventall (Calafell) - STO
· Servei Ocupacional d’Inserció – SOI
2. CENTRES DE DIA
Centre de Dia Anna Serra (Ajuntament del Vendrell)
3. CENTRES FORMATIUS
· Centre de Formació Ocupacional - CFO
· Escola de Turisme del Baix Penedès
· Servei Prelaboral
· Punt formatiu Incorpora
4. SERVEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL - SIL
· Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social
- Unitat de Suport a l’Activitat Professional SCAPS - USAPS
· Serveis d’Integració Laboral Extern – SIL Extern
5. SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR - SSLL
· Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar - SSAPLL
· Llars-residències: Ventall i Mar i Cel
· Servei de Respir Familiar
6. PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS
7. CENTRES DE LLEURE I ESPORT
Centre de Lleure i Esport Ventall
8. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL – CET

SERVEIS LABORALS
1. SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL
2. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS
3. SERVEIS AMBIENTALS
4. PINTURA, SENYALITZACIÓ VIAL I MANTENIMENT D’ÀREES DE JOCS INFANTILS
5. SERVEIS INDUSTRIALS
6. ENCLAVAMENTS LABORALS
7. SUPORT A ESDEVENIMENTS
8. GESTIÓ D’APARCAMENTS
9. SERVEIS TURÍSTICS I DE RESTAURACIÓ
10. TASQUES DIVERSES
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2. Serveis a les persones
La Fundació Santa Teresa atén 989 persones mitjançant els seus centres i serveis:

1. CENTRES OCUPACIONALS – CO
Serveis d’atenció diürna adreçats a les persones adultes amb
discapacitat intel·lectual, que de forma temporal o permanent, no
poden accedir a la vida laboral activa. Els CO desenvolupen els
seus objectius a partir de dos serveis:
Servei de Teràpia Ocupacional– STO
Té per objectiu desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats
individuals de les persones, fomentar la seva autonomia
personal i social, i millorar la seva integració a la comunitat.
Disposa de dos centres:
· Al Vendrell, ubicat a l’Avinguda Santa Oliva, 20-22,
amb capacitat per a 96 places.
· A Calafell, ubicat al carrer Jesús, 29, amb capacitat
per a 24 places.
Servei Ocupacional d’Inserció – SOI
Té per objectiu mantenir i potenciar les capacitats i les competències
de les persones, per tal d’afavorir la seva integració sociolaboral.

2. CENTRES DE DIA
Són serveis d’acolliment diürn, adreçats a persones grans, amb
necessitats de suport en la vida diària.
Ofereixen a aquestes persones, i a les seves famílies, els suports
necessaris per tal de millorar el seu benestar. Afavoreixen
la recuperació de l’autonomia personal i social, facilitant la
permanència en el seu domicili familiar.

Servei Prelaboral
Té per objectiu promoure la integració laboral de les persones
amb trastorn mental sever, mitjançant l’aprenentatge
d’habilitats socials i laborals.
Escola de Turisme del Baix Penedès
Ofereix formació especialitzada en el sector del turisme que
facilita la inserció laboral o el retorn a la formació reglada. Està
ubicada a l’Avinguda Palfuriana, 104, del Vendrell, dins del
recinte de Santa Maria del Mar.
Punt formatiu Incorpora
Té com a finalitat millorar l'ocupabilitat i aconseguir la inserció
laboral de persones en risc d'exclució social.

4. SERVEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL – SIL
Tenen com a finalitat afavorir la integració laboral de les persones
amb discapacitat i/o trastorn mental.
Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social /
Unitat de Suport a l’Activitat Professional SCAPS-USAPS
Garanteix una atenció de qualitat i un desenvolupament a
nivell personal i social de cadascun dels treballadors del Centre
Especial de Treball.
Serveis d’Integració Laboral Extern – SIL Extern
Té com a objectiu oferir l’assessorament i el seguiment individual
necessari, per tal d’aconseguir una inserció satisfactòria en el
mercat laboral ordinari. Aquest servei s’ofereix a la seu de la
Fundació, així com als serveis municipals d’ocupació del Vendrell
(l’Eina), Calafell (Vilarenc Zènit) i l’Arboç (SOM).

Centre de Dia Anna Serra (Ajuntament del Vendrell)
Es tracta d’un servei municipal, gestionat amb la col·laboració
de la Fundació.

3. CENTRES FORMATIUS
Ofereixen orientació i capacitació a les persones, afavorint la seva
integració en el mercat laboral.
Centre de Formació Ocupacional – CFO
Imparteix formació laboral mitjançant programes formatius
que pretenen millorar la qualificació professional o l’assoliment
de competències professionals.
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5. SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR – SSLL
Serveis adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual
i/o trastorn mental, que fomenten l’autonomia personal i el
desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària,
tant a la seva llar com a la comunitat.
Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar – SSAPLL
Facilita l’accés de les persones a una vida més independent en
el seu domicili habitual, oferint-los el suport que s’ajusti a les
seves necessitats i expectatives en cada moment.
Llars – residències Ventall i Mar i Cel
Ofereixen una llar, amb els suports necessaris per tal que les
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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.

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

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

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

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

8. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL– CET
Proporciona una ocupació adaptada a les necessitats de les
persones amb discapacitat i/o trastorn mental, amb dificultats per
incorporar-se al mercat laboral. El Centre desenvolupa diferents
activitats productives que possibiliten al treballador triar en quina
participar, facilitant la seva formació continuada, i promovent la
seva inclusió mitjançant treballs en la comunitat.

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

Evolució del Grau de Participació, 2015-2017
2015

61

47

2016
63

138

2017

47

62

47

273

118

285
125

108
254

162

169

TOTAL: 777

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

160
294

TOTAL: 957

Centre Especial de Treball

262

TOTAL: 941

Centres Ocupacionals

8

2015

Centres ocupacionals
92

STO
SOI

2016

16

100

TOTAL 108

2017

18

TOTAL 118

2015

27

98

TOTAL 125

2016

2017

Serveis d’Integració Laboral
Unitat de Suport a l’Activitat Professional
Serveis d’Integració laboral extern

126

138

126

TOTAL 268

Centre Especial de Treball

273

118

285

TOTAL 399

TOTAL 403

2015

2016

2017

169

162

160

Centre Especial de Treball

Centres Formatius

Centre Formatiu Ocupacional
Escola de Turisme del Baix Penedès
Servei Prelaboral
Punt formatiu Incorpora

2015

51

165

8

30

TOTAL 254

28

224

2017

8

30

TOTAL 294

64

160

33

25

2017

38

25

37

TOTAL 63

TOTAL 62

2015

2016

2017

59

70

62

2015

2016

2017

47

47

47

Centre de Lleure Ventall

Centres de Dia
Centre de Dia Anna Serra

9

8

TOTAL 262

2016

TOTAL 61

Centres de Lleure i Esport

32

2015

Serveis de suport a la llar

SSAPLL
Llars-residències

2016

30

MEMÒRIA 2017 · www.fundaciosantateresa.org

3. Serveis laborals del Centre

Especial de Treball Ventall

El CET té, al final de l’exercici, un total de 160 treballadors amb
discapacitat i/o trastorn mental. Les principals activitats són les següents:
1. 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
2. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS
Es dóna resposta a les necessitats dels clients amb flexibilitat i rapidesa,
des de la neteja planificada fins a la resolució de situacions imprevistes.
· Neteja d’edificis i equipaments

· Mailings, encartaments, plegats
· Verificacions de peces
· Lots de Nadal
6. ENCLAVAMENTS LABORALS
Es desenvolupen activitats productives que tenen relació directa amb
l’activitat principal dels clients, fent-ho des de les seves pròpies instal·lacions.
· Permet una reducció dels costos de transport i de l’impacte
ambiental
· Millora la traçabilitat
· Permet reduir l’inventari
· Permet afrontar els canvis urgents de planificació i programació
· Facilita la resposta a les puntes de producció

· Neteja viària

7. SUPORT A ESDEVENIMENTS

· Neteja de vehicles

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

3. SERVEIS AMBIENTALS
El compromís i respecte pel medi ambient, com un dels principals valors,
han portat a incloure aquest servei dins del marc d’activitats del CET.
· 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
4. PINTURA, SENYALITZACIÓ VIAL I MANTENIMENT D’ÀREES
DE JOCS INFANTILS
Es compta amb un equip de professionals dedicats a la pintura i a
la senyalització que permet ordenar, mantenir i garantir la seguretat
dels vianants.
· Manteniment d’àrees de jocs infantils
· Senyalització viària
· Pintura
5. SERVEIS INDUSTRIALS
Es realitzen tot tipus de tasques relacionades amb la logística i
acabats de productes, com una extensió del procés productiu i de
l’equip humà de les empreses.

· Suport logístic
· Preparació per a conferències, exposicions, fires,...
· Muntatge d’entarimats
· Col·locació i retirada de taules i cadires per festes
8. GESTIÓ D’APARCAMENTS
Es duu a terme la gestió integral d’espais d’aparcament, d’acord amb les
condicions específiques de cada espai i client.
9. SERVEIS TURÍSTICS I DE RESTAURACIÓÓ
Gestió de bars i restaurants en col·laboració amb empreses,
administracions i entitats socials. També es disposa de l’espai lúdic
Diver –La Canya, ubicat a Coma-ruga, que conté un parc d’aventura
amb diversos circuits als arbres així com el bar La Canya, que a l’estiu
també ofereix sopars a la fresca.
· Bar la Canya
· Parc d’aventura Diver
10. TASQUES DIVERSES
La Fundació disposa d’altres serveis amb els quals es realitzen treballs
diversos, com per exemple: control d’accessos, recepció i consergeria,
suport a tasques administratives, casals d’estiu per a infants i joves...

· Muntatges de components
· Acabats de productes
· Etiquetat, envasat i encaixat de productes diversos
· Disseny i preparació de promocions
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Serveis industrials

34%
5%

11
Serveis turístics i de restauració

Gestió d’entitats socials

Altres facturacions

Serveis industrials

Volum econòmic per
tipus de serveis

empreses
4,5 milions d'euros

El 2017, el CET Ventall ha prestat els seus serveis a 121 empreses i
administracions públiques.

1%
43%
13%
12%
10%
9%
8%

Gestió de centres de dia

Serveis de neteja i manteniment d’espais

4%
Serveis de jardineria i
treballs al medi natural

4%
Gestió de centres de dia

Serveis de neteja i manteniment d’espais

Serveis de jardineria i treballs al medi natural

52%
Suport a la gestió d’entitats socials

Serveis turístics i de restauració

121

Distribució d'empreses
per servei

4,5M€

El 2017, el CET Ventall va efectuar treballs per un
import superior als 4,5 milions d’euros.

5%
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4. Projectes territorials
4.1. BAIX PENEDÈS

SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR
LLARS-RESIDÈNCIES
Al llarg de l’any 2017, el Servei de Llar-Residència ha continuat
treballant d’una banda amb l’adaptació a les noves necessitats
de les persones que viuen a la Llar, degut al seu deteriorament o
envelliment; tot realitzant formació especialitzada als professionals
i adquirint noves ajudes tècniques. D’altra banda, s'ha centrat en
continuar implantant la Planificació Centrada en la Persona (PCP),
una nova metodologia de treball on la prioritat és tenir en compte els
desitjos i somnis de la persona. Gràcies al suport dels professionals,
família, amics i comunitat s'ha iniciat un treball amb les persones per
tal que puguin prendre decisions relacionades amb el seu dia a dia i
puguin complir les seves il·lusions i objectius.

LLAR-RESIDÈNCIA MAR I CEL
Situada al centre de El Vendrell, la Llar Mar i Cel ha continuat treballant
per consolidar el seu funcionament des de la seva obertura, el novembre
del 2015. Actualment hi viuen 20 persones, de les quals 14 gaudeixen
d’una habitació individual i 6 comparteixen la seva habitació amb una
altra persona. Compta amb 3 pisos independents amb menjador-sala
d’estar, cuina, sortida de terrassa o balcó, així com també gaudeixen
d’espais comuns com la bugaderia, el garatge, una sala polivalent i un
gran pati que serveix per fer sopars, festes i trobades familiars.
Un dels moments destacats del 2017, precisament ha estat la trobada
familiar organitzada per Nadal, on es va poder gaudir d’un dinar al
Restaurant Can Kildo de Llorenç del Penedès, amb 130 persones, per
continuar establint llaços entre familiars, professionals i persones
que viuen a les dues llars. Va ser un dinar molt especial i emotiu, ple
de sorpreses, com un recital de poesies realitzat per les persones de
la llar, una actuació de cant per part de la Soprano Mar Martínez i un
vídeo sobre el dia a dia a les dues llars.

LLAR-RESIDÈNCIA VENTALL
La Llar Ventall, una preciosa casa colonial antiga i molt acollidora,
ha tingut un 2017 caracteritzat per una adaptació constant a les
noves necessitats a partir del deteriorament físic de les persones
que hi viuen, així com també pel repte de donar més servei i qualitat
al procés d’envelliment actiu, destinat a aquelles persones que
físicament encara poden gaudir d’una vida activa.
El fet que la Llar estigui situada en el complex de la Fundació Santa
Teresa compartint un espai envoltat de jardins, aporta moltes
possibilitats de poder gaudir de l’exterior, del sol i de moments molt
agradables. A la llar hi viuen 17 persones, que comparteixen espais
com la sala d'estar, on s'hi realitzen les activitats, s'hi veu la tele, es fa
conversa o s'escolta música. Enguany s’han adaptat dues habitacions
noves individuals i l’objectiu és anar ampliant aquesta possibilitat. La
cuina, el menjador i el porxo són altres espais comuns on les persones
comparteixen la seva quotidianitat.
Durant el 2017 cal destacar el tradicional Sopar a la Fresca del mes
de juliol que, com cada any, va aplegar a professionals, famílies
i persones que viuen a la llar, però que es va obrir a la resta de
serveis de l’entitat.
També ha estat molt important el poder anar donant resposta a
moltes demandes personals que han anat realitzant les persones que
viuen a la llar (adequació d’un espai per a una cistella de bàsquet,
col·locació de televisió a la pròpia habitació, sortida al teatre, a
museus, etc.). També cal destacar el voluntariat que realitzen les
famílies, que aporten molts moments entranyables.

També ha estat molt important el poder anar donant resposta a les
demandes personals que han anat realitzant les persones que viuen a
la llar, ja sigui a nivell d’infraestructures o individual:
· Instal·lació de televisió pròpia a l’habitació.
· La presentació del projecte per habilitar els espais del pati i
l’entrada a la llar.
· La instal·lació d’ordinador propi a l’habitació i l’accés segur a
internet i a les noves tecnologies.
· L’organització de sortides individualitzades d’oci i nocturnes.
· Compartir habitació a nivell de parella.
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SERVEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA EN LA PRÒPIA LLAR – SSAPLL
Al llarg del 2017, un total de 25 persones han rebut aquest suport, que
promou l’autonomia en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar
com en la comunitat. El servei s’ofereix en dos habitatges amb quatre
places cadascun i en els domicilis particulars de les persones.
Aquest any s’ha continuat implementant la metodologia de
Planificació Centrada en la Persona (PCP), en coherència amb la línia
que està fomentant la Fundació.
La PCP pretén que les persones amb discapacitat, amb el suport d’un
grup de persones significatives per a elles (cercle de suport), siguin
capaces de formular els seus propis somnis i desitjos i, en relació,
planifiquin els seus objectius així com les estratègies i persones
mitjançant les quals volen arribar-hi (Pla Personal).

SERVEI RESPIR
El Servei de Respir d’enguany s’ha pogut oferir tant a la Llar Mar i
Cel, com a la Llar Ventall, segons les necessitats de suport de la

13

persona que l’ha sol·licitat. Les persones i les seves famílies han
gaudit d’aquest suport amb caràcter puntual i/o temporal, mitjançant
el servei residencial.
Durant aquest any s’han dut a terme sis estades de Respir familiar.
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SERVEIS INDUSTRIALS DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
Durant tot l’exercici 2017 l’activitat productiva de Serveis Industrials
s’ha mantingut en la transformació i envasat de diversos productes de
gran consum, principalment dels següents clients: Affinity, Teichenné,
Citysens, Fundació Ginac i Fundació Onada.

L’adaptació del lloc de treball i la flexibilització ha estat, un any més,
una línia a seguir. Per demandes dels treballadors s’ha traspassat
personal del departament industrial a d’altres seccions de l’entitat
(suport a STO, neteja, administració, etc...).

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 productius.
També cal destacar que, un any més, s’ha pogut col·laborar amb la
Fundació Onada per la gestió i manipulació dels lots de Nadal dels
clients del Tarragonès.
En referència a la plantilla de treballadors, durant el 2017 ha estat
formada per 43 persones, mantenint el mateix volum de l’exercici
anterior. Cal destacar que un 60,46% són dones.

SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
El servei de neteja viària del CET Serveis ha donat servei, aquest
2017, a tres municipis: Santa Oliva, Bellvei i Castellet i La Gornal.
Per executar aquests serveis es disposa d’una màquina escombradora
d’aspiració i aigua d’elevada capacitat i amplada de treball, òptima
per al treball en carrers amplis i llargs, urbanitzacions i polígons
industrials; i també una màquina escombradora d’aspiració i aigua
de mida petita, versàtil per a nuclis antics, voreres, places i zones de
freqüentació de vianants.
Entre les dues màquines s’han realitzat més de 230 jornals de
neteja, acompanyats de peons equipats amb bufadora, així com
d’altres intervencions de neteja manual, buidat de papereres, neteja
d’entorn de contenidors, etc.

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

la integració laboral. L’entitat és Punt Formatiu Incorpora i al llarg del 2017
van realitzar-se 2 accions formatives a les que es van inscriure 46 persones
de les quals 26 van finalitzar la formació. S’han aconseguit 51 insercions
i s’ha proporcionat informació i suport a 76 empreses, de les quals 42 són
noves empreses visitades.

Al llarg d’aquest 2017, la Fundació Santa Teresa ha donat suport a 161
persones noves que estaven en procés de recerca de feina: 94 amb certificat
de discapacitat i la resta d’altres col·lectius amb necessitats de suport per a
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RECONEIXEMENT DE LA DIPUTACIÓ A LES ENTITATS QUE
TREBALLEN PEL MEDI AMBIENT I LA INTEGRACIÓ
La Diputació de Tarragona ha fet un reconeixement a totes les
entitats que treballen per la inserció sociolaboral i la preservació
de l’entorn a través del conveni amb el programa de l’Obra Social
La Caixa, coincidint amb la celebració del 10è aniversari de l’acord
de col·laboració.

La Fundació Santa Teresa ha gaudit d’aquest programa des del primer
any, treballant per a la conservació d’espais naturals de la zona. Al
llarg d’aquests anys, la participació en aquest programa ha permès
la millora de l’ocupabilitat i la contractació laboral de més de 50
persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

ÒMNIUM CULTURAL DESTACA LA FEINA DE LA FUNDACIÓ
El 17 de març es va inaugurar l’exposició fotogràfica sobre la història
de la Fundació Santa Teresa, amb la presència de Mireia Juanola,
presidenta comarcal d’Òmnium al Baix Penedès, així com de l’alcalde
del Vendrell, Sr. Martí Carnicer i de la presidenta del Consell Comarcal
del Baix Penedès, Sra. Eva Serramià.
Aquesta iniciativa ha estat promoguda per Òmnium Cultural, escollint
el projecte de la Fundació com a representació comarcal per participar
en el programa “Lluites compartides” a tot el territori català.
Està previst que durant l’exercici 2018 es pugui gaudir d’aquesta exposició,
juntament amb altre material divulgatiu, a diferents municipis de la comarca.
Agraïm molt a totes les persones d’Òmnium que hagin pensat en
nosaltres, ja que la voluntat de la Fundació sempre ha estat compartir
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la missió, els valors i les activitats amb totes les
persones i organitzacions de la comarca.
Per a poder veure
l’exposició, ho podeu fer aquí:
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ESCOLA DE TURISME DEL BAIX PENEDÈS
Durant l’any 2017 s’ha finalitzat la 11a promoció d’alumnes de
l’Escola de Turisme del Baix Penedès i s’ha iniciat el curs 2017-2018.

d’elles són persones amb discapacitat. Cal afegir, a més a més, que 7
alumnes o exalumnes s’han inserit en ofertes de la borsa de treball,
2 d’elles persones amb discapacitat.

Han tingut lloc un total de 15 accions formatives entre cursos del SOC,
Ensenyament, Punt Formatiu Incorpora, Ajuntaments del Vendrell i
Calafell, un curs privat i les tutories de l’empresa de formació on-line
“Item Formación” del certificats de professionalitat de nivell 1 de cuina.
Uns 160 alumnes han pogut cursar aquestes formacions.
Des de l’escola, aquest curs també s’ha participat activament en el
disseny de la construcció de la cuina del nou centre de dia de Calafell.
A més a més, dins de l’entitat s’ha treballat per compartir els
coneixements, recursos i experiència de l’escola en formació i
inserció amb altres serveis formatius i d’inserció de l’entitat,
establint una nova organització integral que afavoreixi la
coordinació i l’atenció continuada a les persones més vulnerables.
6 alumnes han aprovat i cursaran Cicles Formatius de Grau
Mitjà. També s’han derivat alumnes a altres centres de formació
ocupacional en el mateix sector o s’han orientat cap a d’altres
recursos formatius o assistencials.
Pel que fa a la inserció laboral, hi ha cursos que no inclouen
pràctiques o bé les gestiona l’entitat promotora del curs i no se’n
fa un seguiment formal. Dels que sí que en correspon a l’Escola de
Turisme, 87 alumnes han fet les pràctiques en 37 empreses.
I com a resultat directe, 46 alumnes s’han inserit a la pròpia
empresa on han fet les pràctiques després de finalitzar el curs. Sis

LES PRINCIPALS ACCIONS FORMATIVES QUE S’HAN PORTAT A TERME SÓN:
· Curs d’auxiliar de cafeteria i fleca. Punt Formatiu Incorpora.

· ORC dels Mossos d’esquadra

· Curs d’auxiliar de carnisseria. Punt Formatiu Incorpora.

· Agents de Salut Jove del Consell Comarcal.

· Certificat de professionalitat 108 d’Operacions bàsiques de cuina.

· Fundació Bancària La Caixa. Programa Incorpora

· Curs d’Introducció a la cuina. FOAP SOC. Joves per l’Ocupació de l’EINA.

· Mercadona

· Curs d’Introducció a operacions bàsiques de restaurant i bar. Joves
per l’Ocupació de L’EINA.

· Cellers Cooperatius Penedès. CEVIPE.

· Curs de cocteleria.
· Tutories presencials i avaluacions dels certificats de professionalitat
108, 208 i 308 de l’empresa de formació on-line Item Formación.
Entre les nombroses empreses i organitzacions que col·laboren amb
l’Escola de Turisme, en aquesta ocasió es destaca:
· Jove Baix Penedès – Impulsors Garantia Juvenil
· Celler Augustus Forum
· Gremi d’hostaleria del Baix Penedès
· Alberg Santa Maria del Mar
· Justícia Juvenil: Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
· Universitat Rovira i Virgili.
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ALTRES ACTIVITATS
· Exposicions
· El restaurant de l’Escola ha acollit les exposicions de Maria Rovira
i Assumpció Güell.
· Tallers:
· Participació en el dia de les Esquadres, amb els Mossos d’Esquadra.
· Iniciació al Tast de Vins, a càrrec de l’enòleg Carles Mera.
· Sortides formatives:
· Visita a la Cooperativa CEVIPE, Escola d’Hostaleria i Turisme de
Cambrils i Cooperativa Guissona de Reus.
· Sortida formativa al Mercat de la Boqueria, Museu de la Xocolata i
al Parlament de Catalunya.
· Signatura de conveni de col·laboració amb els Cellers Vinícoles Penedès.
· Servei de càtering de les jornades d’emprenedors de
l’Ajuntament del Vendrell (Mas de les Gralles)
· Servei de càtering de les jornades d’emprenedoria Catalunya
Sud, Ajuntament de Calafell
Per seguir tota l’actualitat de l’Escola de Turisme del Baix Penedès:
EscolaDeTurismeDelBaixPenedes
@escolaturismebp
@escolaturismebp

PROJECTE TURÍSTIC DIVER
DIVER Parc Lúdic és un espai privilegiat per gaudir de diverses
activitats entre els arbres davant de la platja. Aquest any ha tornat a
iniciar la temporada d’estiu participant a la fira Turismar.
El Parc d’aventura s’ha consolidat any rere any com un recurs per a
escoles, esplais, agrupacions, empreses, per realitzar una activitat
d’aventura per a totes les edats i passar un dia a la platja de Coma-ruga i
Sant Salvador. Les festes d’aniversari han estat un dels èxits d’aquest any.
El Xiringuito La Canya segueix sent el lloc de moda per prendre
alguna cosa al vespre, a la platja, amb tota la família. S’ha pogut
gaudir dels sopars a la fresca, de la Truckonada (la foodtruck de la
Fundació Onada) i altres activitats, com el Cinema a la Fresca.
Durant l’any, habitualment treballen 2 persones al parc i 2 al xiringuito;
el 50% d’elles amb discapacitat. A l’estiu l’equip s’incrementa fins a 20
persones, entre monitors de parc i cambrers. Els cambrers acostumen
a ser exalumnes de l’escola que no s’han inserit laboralment i/o que
poden compatibilitzar la feina de temporada amb els estudis.
Per seguir tota l’actualitat del Diver:
DiverParcLudic
@diverparcludic
@diverparcludic
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FESTA SOLIDÀRIA CONTRA EL CÀNCER INFANTIL
El Diver Parc Lúdic s’ha omplert de Solidaritat, Esperança, Alegria i Disbauxa
durant la Festa Solidària contra el Càncer Infantil que han impulsat, per primer
cop aquest 2017, un grup de treballadors/es de la Fundació Santa Teresa.

En total s’han recollit 4.000 €, que han servit per col·laborar amb
l’entitat AFANOC i la seva Casa dels Xuklis i amb la FUNDACIÓ
RONALD McDONALD, a la seva Casa McDonald Barcelona.

Va ser una jornada plena d’aventura en els diferents circuits del Diver
i es van realitzar diferents tallers infantils com manualitats, ball,
construcció, etc. També hi va haver esmorzar de coca amb xocolata.

“INDIVIDUALMENT SOM UNA GOTA, JUNTS SOM L’OCEÀ.
MOLTES GRÀCIES”

PROJECTE DE RESTAURACIÓ TASTA
Des de la cuina central, situada a l’Escola de Turisme, s’ofereix el
servei de menú diari de càtering per a col·lectivitats. Actualment es
realitzen més de 300 menús diaris per a escoles, menjadors socials,
centres de dia i escoles bressol, arribant al límit de producció.
Aquest servei dóna ocupació a 4 persones, dues d’elles amb discapacitat.
Aquest any s’ha pogut invertir en una furgoneta isotermitzada per
millorar la seguretat alimentària durant el transport. I, a més a més, s’ha
participat en el disseny de la cuina del Centre de dia de Calafell, un centre
que permetrà traslladar part de la producció al lloc on es consumirà.

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 2017, la seva
activitat ha possibilitat 53 insercions 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 285 persones al llarg del 2017.

INSERCIONS 2017
Empresa ordinària

39

Centre Especial de Treball aliè a l’entitat

7

Enclavament laboral en empresa ordinària

1

Incorporació com a professional d’atenció a les persones

2

Programes específics de l’administració pública local

0

Centre Especial de Treball de l'entitat

4

TOTAL

53

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

285
181
80
46
26
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4.2. EL VENDRELL
CENTRE DE DIA ANNA SERRA
El Centre de dia Anna Serra de l’Ajuntament del Vendrell està orientat
a aquelles persones grans que volen continuar vivint a casa seva, però
que alhora necessiten un suport per a la vida diària.
Es tracta d’un servei assistencial que, mitjançant un equip de
cuidadors de la Fundació, integra a persones de diferents nivells de
dependència amb l’objectiu d’ajudar a cobrir les seves necessitats
en els àmbits de prevenció, rehabilitació i atenció personal des d’un
abordatge integral, específic i terapèutic. Amb aquest propòsit es
realitzen un gran ventall d’activitats dirigides a l’estimulació de totes
les àrees personals: cognitives, emocionals, funcionals, socials…
El centre compta amb el suport i col·laboració de l’Associació de
Familiars d’Alzheimer del Vendrell i Comarca per la realització
d’algunes activitats (musicoteràpia i teràpia assistida amb gossos).
Altres tallers que habitualment es realitzen són: teràpia audiovisual,
tallers de memòria, psicomotricitat, taller sensorial, activitats
lúdiques,… Durant el darrer any s’han incorporat l’artteràpia i
el taller de Mindfulness (atenció plena). Tanmateix, el centre
potencia l’activitat externa, amb sortides lúdiques i culturals, la
participació amb la comunitat, amb diferents projectes, i la inclusió
de voluntariat divers.

MANTENIMENT D’ESPAIS VERDS I D’ÀREES DE JOCS INFANTILS
DEL VENDRELL
Aquest 2017 s’ha continuat treballant en el manteniment dels espais verds
i àrees de jocs infantils del Vendrell, en coordinació amb els serveis tècnics
municipals. Per dur a terme aquesta tasca es compta amb un equip de 34
jardiners del Centre Especial de Treball, organitzats en diverses brigades,
alguns d’ells especialitzats en determinats treballs, com el manteniment
de jocs infantils, tasques d’esporga o el manteniment de fonts i regs.
La majoria d’espais són mantinguts i revisats cada setmana i també
tots els jocs infantils. Concretament, s’han realitzat 2.023 inspeccions
anuals a les àrees de jocs, i 264 manteniments correctius.
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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.

ELS SOI-SPL VISITEN EL
SUPERMERCAT STALV1A PER
COMPLEMENTAR EL SEU
PROGRAMA DE FORMACIÓ
El supermercat Stalv1a del Vendrell ha acollit un grup de persones
del Servei d’Orientació i d’Inserció i del Servei Prelaboral de la
Fundació Santa Teresa amb l’objectiu que coneguin les diferents
tasques que cal fer en una superfície comercial i això els guiï i els
ajudi en la seva formació i preparació per accedir al mercat laboral.

Al llarg del 2017, el SIL, en col·laboració amb l’Eina, ha donat suport a 68
usuaris i ha aconseguit un total de 10 insercions laborals efectives.

MANTENIMENT DELS ELEMENTS
DE LA VIA PÚBLICA, L’ENTORN
URBÀ I LA SENYALITZACIÓ
El Centre Especial de Treball també porta a terme el manteniment
de la via pública del Vendrell, mitjançant treballs diversos com ara la
senyalització viària i el muntatge i desmuntatge d’infraestructures en
actes del municipi.
Els treballs han consistit en la reparació dels ferms (reconstrucció
de paviments, vorada, rigola i reposició del paviment
asfàltic, entre d’altres) i el manteniment del mobiliari urbà,
fonamentalment bancs, papereres, baranes, pilons, cadenats,
fites, aparcaments de bicicletes, senyals de trànsit i cartells de
senyalització d’actes.
Els treballs de senyalització viària s’han focalitzat sobretot en treballs
de repintat de la via pública, com ara delimitar carrils, separar sentits
de circulació, reglamentar la circulació, posar senyals verticals o regular
l’estacionament.

4.3. BELLVEI
JARDINERIA

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

DIA INTERNACIONAL DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT
El dia 3 de desembre, l’Ajuntament de Bellvei, amb la col.laboració amb
l’Ajuntament de l’Arboç i de la Fundació Santa Teresa, van organitzar
a Bellvei diversos actes de celebració del Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat. Aquests van consistir amb una masterclass
de Zumba i una batucada amb el grup Petafort. Els actes es van tancar
amb la lectura d’un manifest i un posterior refrigeri

Les infraestructures muntades i desmuntades en actes del municipi han
estat força variades, des d’entarimats, cadires i taules, fins a instal·lacions
efímeres com fires, exposicions o processos electorals.
També es realitzen tasques de trasllats de objectes variats que
els hi calguin a les diferents regidories del municipi com Cultura,
Ensenyament, Festes i altres.
En total, la dotació de persones destinades a aquestes funcions és d’11: 8
a manteniment i 3 vinculats a tasques de via pública.
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4.4. CALAFELL
SERVEI DE TERÀPIA
OCUPACIONAL

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

Des de l’any 2011, gràcies a la col·laboració de la “llar de jubilats” de
Calafell poble i al suport de l’Ajuntament de Calafell, la Fundació va
posar en funcionament un petit centre ocupacional a Calafell.
Amb aquest projecte s’han apropat els serveis a les persones de
Calafell, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima integració social,
promovent la participació en la comunitat i la creació de suports
naturals en el seu entorn.
S’ha treballat amb els alumnes d’Aula Connecta’t del l’IES Camí de
Mar en la confecció d’alguns articles per a la revista de l’Institut i
per al blog de la Fundació. També s’ha col·laborat amb alumnes de
la Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE) per tirar endavant
un espai de joc interactiu dins l’institut.
Aquest any, cal destacar l’organització de les Vacances a Madrid que
hi van participar professionals, pares i persones del servei. Una nova
experiència gratificant per establir nous lligams amb les famílies,
mitjançant un viatge.
S’han continuat fent les trobades festives amb els familiars i a on
han participat també amics i voluntaris.
S’han establert vincles amb persones que han volgut compartir
les seves experiències amb les persones del servei (pintura,
costura, podologia...).
Com a novetat d’enguany, els dinars s’han organitzat de manera
diferent per tal de poder compartir aquest moment i aquest espai
amb les persones grans de Calafell.

Durant l’any 2017, s’han realitzat els darrers treballs de construcció
del futur Centre Ocupacional integrat amb un Centre de Dia per a
gent gran, ubicat als terrenys de la Masia de la Sínia.
Concretament, s’han finalitzat els treballs de tancaments, cobertes i
instal·lacions i s’han realitzat els acabats de l’equipament.
D’aquesta forma, la posada en marxa del nou Centre està prevista
per al tercer trimestre de 2018.
Tant el disseny com la posterior gestió d’aquests equipaments parteix
del model innovador plantejat per la Fundació, amb una atenció
centrada en la persona, un caràcter individualitzat i un servei de
proximitat, que permetin l’apropament de la gent gran i de les persones
amb discapacitat al municipi de Calafell, cobrint adequadament les seves
necessitats i optimitzant els recursos disponibles.
Un cop en marxa, la capacitat inicial del Centre Ocupacional serà
de 40 places i la del Centre de Dia, de 60 places. A més, el projecte
globalment serà un Centre Especial de Treball, ja que està previst
que més del 70% del seu personal siguin persones amb discapacitat.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
I LA FUNDACIÓ LA CAIXA
L’any 2017 s’ha signat un conveni amb la Diputació de Tarragona i
la Fundació la Caixa per tal de realitzar la recuperació ambiental de
l’entorn forestal i natural del camí, del torrent i del nucli històric de
Montpaó, al terme municipal de Calafell.
Les actuacions es portaran a terme a principis de l’any 2018 i consistiran
en accions de prevenció d’incendis i d’inundacions, millora i manteniment
d’hàbitats d’interès natural i forestal i de ribera, i la millora de l’itinerari
que porta cap a l’antic nucli medieval de Montpaó i el seu entorn.
Aquest projecte permet la contractació i formació de 5 persones
amb risc d’exclusió social.

SERVEI DE JARDINERIA
Des de 1994, la Fundació realitza les tasques de manteniment de
jardins de Calafell a través del Centre Especial de Treball. L’any
2017, com en els darrers anys, Calafell ha tornat a rebre tres flors
en el concurs de les Viles Florides catalanes. En aquest concurs
es valoren aspectes com la relació entre l’espai verd i el nombre
d’habitants, la relació entre els recursos destinats al manteniment i
la superfície verda i enjardinada, la diversitat floral, la funcionalitat
dels espais verds, la integració paisatgística, la singularitat dels
espais, l’estat de manteniment, l’existència d’un inventari de
patrimoni vegetal. També es té en compte el respecte pel medi
ambient i la sostenibilitat a través de variables com la gestió de
l’aigua, els programes de control de plagues i malalties, la neteja i
gestió de residus, o la qualitat de mobiliari urbà.
Al llarg d’aquest any, la Fundació ha portat a terme actuacions
de millora dels espais verds realitzant la plantació d’arbrat en els
carrers de Segur poble i platja, i de planta en el Parc de la Sínia.

UTE JARDINERS DE CALAFELL
L’any 2011, la Fundació Santa Teresa va constituir la Unió Temporal
d’Empreses (UTE) Jardiners de Calafell, juntament amb l’empresa
Urbaser, S.A., per tal de portar a terme una part del manteniment
de la concessió del servei de jardineria del municipi per un període
de 10 anys. El treball conjunt al llarg
d’aquests anys ha permès compartir
coneixements
i
realitzar
una
important inversió en un magatzem al
polígon de Calafell que s’utilitza com a
base per a la UTE.

CALAFELL CREA
El projecte Calafell Crea és un projecte integrat de la Fundació, que es
desenvolupa en col·laboració i amb el finançament de l’Ajuntament de
Calafell. L’any 2017 ha contemplat el desenvolupament del Calafell Crea
V, així com l’inici, a finals d’any, del Calafell Crea VI.
Calafell Crea ha possibilitat, des del seus inicis com a projecte, el
desenvolupament de diverses activitats amb retorn social per al municipi
i els seus ciutadans, com han estat la posada en funcionament d’un
menjador solidari, la supressió de barreres arquitectòniques, la creació
dels horts socials, petites reparacions en habitatges, intervencions
forestals, atenció a joves, gent gran i persones amb discapacitat, activació
de polítiques d’habitatge locals, o la creació d’una borsa de voluntariat,
potenciant una actitud socialment responsable per a totes les persones
del municipi, amb un gran impacte social i un nombre molt elevat de
participants en el projecte.
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En relació als resultats de la cinquena edició, s’han creat 12 llocs
de treball directes per a persones aturades de Calafell, i s’ha
format a 20 persones més de les quals, 17 han finalitzat els cursos.

HABITATGE
El Calafell Crea V ha continuat la línia encetada durant l’edició
anterior en política d’habitatge. Durant la cinquena edició s’ha
treballat en la viabilitat de les diverses alternatives de mobilització
d’habitatge, un cop detectats a l’edició del Calafell Crea anterior.
Així mateix, s’ha fet un seguiment de l’activació dels habitatges dels
mestres propietat de l’Ajuntament i cedits al seu dia a Ensenyament,
com a primeres unitats potencialment mobilitzables.
Finalment, es van establir contactes amb la Fundació Hàbitat 3 per
tal d’ampliar les possibilitats de disponibilitat de parc mobilitzable.

MUNICIPI PET FRIENDLY
També s’ha continuat amb l’actuació que vol convertir Calafell en
un municipi amable per als animals de companyia. Concretament,
s’ha redactat i visat el Projecte Bàsic per a la construcció d’un
refugi al municipi, i també s’han redactat els seus protocols de
funcionament. Així mateix, s’ha definit l’emplaçament d’un segon
parc caní a la zona de la Bòbila.
Per al desenvolupament de l’actuació s’ha comptat amb el reforç
d’una persona que, a més, ha desenvolupat tasques d’agent cívic en
matèria de conscienciació cívica amb animals domèstics.

FORMACIÓ
En relació amb la part formativa del projecte, s’ha portat a terme un
curs d’hostaleria a l’Escola de Turisme del Baix Penedès, el qual
es va realitzar un cop acabada la temporada d’estiu, i també s’ha
realitzat la segona edició de la formació de mediació en el lleure a les
instal·lacions del Vilarenc.
El curs de mediació en el lleure està adreçat a professionals del
sector social, que disposin de la titulació de monitor/a de lleure
i que tinguin la necessitat d’ampliar els seus coneixements en
la resolució de conflictes que puguin sorgir entre els/les menors
i/o les seves famílies dins d’un servei d’atenció a la infància amb
persones que visquin o hagin viscut en situació d’exclusió social.
L’objectiu del curs és formar als futurs monitors/es, que podrien
formar part de l’equip de treball del Centre Obert d’estiu a Calafell,
oferint eines diverses per a poder resoldre situacions inesperades
durant la seva intervenció dins del servei.

ALTRES ACTUACIONS
El Calafell Crea V també ha mantingut el servei de Menjador
Solidari, el qual ha subministrat, de mitjana, uns 14 menús diaris
gratuïts a persones derivades des del Departament de Benestar Social.
També s’ha contractat una brigada forestal que va intervenir
en l’àrea incendiada en agost de 2016 a la muntanya del Comú,
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realitzant tasques de desbrossat, tala i neteja de la zona. Aquesta
brigada, a més a més, ha obert una franja de seguretat forestal a la
vessant nord-nord-est de la urbanització Bellamar.
Dintre de les actuacions, s’ha d’afegir el servei de SIL, on les
persones ateses tenen diagnosticada alguna discapacitat, estan
en situació d’atur i necessiten una atenció individualitzada, a
conseqüència de les seves limitacions, per inserir-se al món laboral.
Durant les intervencions s’han donat suports d’orientació personal,
emocional i/o administratiu. De les persones ateses, 3 s’han
inserit al món laboral, 1 realitza aportacions voluntàries i continua
en recerca de feina, 1 està realitzant un curs de formació, 1 s’ha
traslladat de domicili fora del país i ha sigut baixa en el servei i 3
continuen en recerca de feina.
També s’han activat les primeres accions voluntàries dins del
municipi vinculades als diferents serveis que gestiona la Fundació.
Durant les intervencions realitzades en diferents departaments,
s’han detectat situacions diverses on l’acció voluntària ha donat
resposta a cobrir accions amb un suport o acompanyament.
I pel què fa a gent gran, s’han organitzat una sèrie d’accions, dirigides
a proporcionar atenció personal i suport social a aquelles persones de la
tercera edat en situació de fragilitat, discapacitat o dependència. És per
això que està actiu un taller d’estimulació cognitiva adreçat a persones
que presentin problemes de memòria, amb un total de 11 participants, i
un taller de psicomotricitat.
Finalment, la cinquena edició del Calafell Crea ha assumit la gestió
del Banc d’Aliments del municipi. Per a portar a terme aquesta nova
actuació, s’ha contractat a una nova persona responsable de la mateixa.
L’Ajuntament i la Fundació valoren molt positivament els resultats
del Calafell Crea. A finals de 2017 s’ha iniciat el projecte Calafell
Crea VI, on es continuen les actuacions vinculades a habitatge, gent
gran o persones amb discapacitat, entre d’altres, i s’afegeix com a
novetat la gestió del Pla de Barris de Calafell Poble.
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CENTRE OBERT DE CALAFELL
El Centre Obert és un servei d’acció socioeducativa adreçat a nens i nenes
amb edats compreses entre els 3 i els 10 anys, que viuen o han viscut en
situació d’exclusió social i que són derivats per l’equip d’educadors socials
de l’Ajuntament de Calafell i/o les mateixes escoles del municipi.
L’objectiu principal del servei és promoure el benestar dels nens
i nenes estimulant el seu desenvolupament personal, prestant
especial atenció als casos en què l’entorn sociofamiliar i comunitari
presenten un alt risc social.
A Calafell hi ha dos espais municipals destinats a aquest servei, que
funcionen de 17 a 19 h:
· Centre Obert Desgavell: situat a Calafell poble: dilluns i dimecres.
· Centre Obert Paterols: situat a Segur de Calafell: dimarts i dijous.
L’equip de professionals està format per una educadora i una
integradora social, els/les educadors/es i una coordinadora de la
Fundació Santa Teresa. Atenen un total d’uns 30 nens/es entre els
dos Centres Oberts i durant tot el curs escolar.

Degut a la retirada els darrers anys d’arbres envellits i en mal estat
fitosanitari i estructural, l’escola tenia la necessitat de crear una zona
d’ombra, aquesta s’ha aconseguit amb la plantació de 20 moreres
repartides pel pati. També s’han col·locat dues jardineres a la porta
d’entrada per donar un aspecte més agradable a aquest espai.

EL SERVEI DE TERÀPIA
OCUPACIONAL S’APROPA A
BELLVEI I L’ARBOÇ
De manera conjunta amb el municipi de l’Arboç i Bellvei, es desenvolupa
el projecte d’apropament de les persones al seu municipi. La dinàmica
consisteix en promocionar activitats d’inserció a la comunitat a Bellvei
els dilluns, dimecres i dijous i a l’Arboç, els dimarts i divendres, fent
servir múltiples espais com ara la piscina municipal o la biblioteca.
L’exposició en memòria de l’amic Jose Valero va ser un moment molt
entranyable, compartit amb amics, professionals, l’alcalde de Bellvei,
regidors i familiars, tot inaugurant una exposició dels quadres del servei.
Cal destacar la relació propera amb les famílies, el fet de venir a
recollir el seus fills/es cada dia, ha fet que s’estableixin lligams entre
ells prou significatius.

4.6. ALBINYANA

PROJECTE D’OCUPACIÓ DE
PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ
SOCIAL A ALBINYANA

4.5. L’ARBOÇ

COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI
D’OCUPACIÓ MUNICIPAL

De la mateixa manera que es
fa amb altres municipis com El
Vendrell o Calafell, a l’Arboç s’atenen
quinzenalment a les persones amb
discapacitat i/o trastorn mental en procés de recerca de feina, en
col·laboració amb el Servei d’Ocupació Municipal (SOM).

SERVEI DE JARDINERIA
Des de començaments dels anys 90, la Fundació porta el servei
de manteniment de parcs i jardins de l’Arboç, amb tres persones
contractades per a la realització d’aquestes tasques.
Plantació de 20 moreres i col·locació de dues jardineres a l’Escola
Sant Julià (finals d’any 2017- començaments del 2018)

Al llarg del 2017, la Fundació Santa Teresa ha seguit treballant
en el projecte d’ocupació de persones en risc d’exclusió social
d’Albinyana, arrel del conveni signat amb l’Ajuntament. Aquest
projecte va sorgir a partir de la sensibilitat de l’Ajuntament entorn
a aquest col·lectiu i de les necessitats que es detecten al municipi en
quant a la formació i inserció laboral d’aquestes persones.
D’acord amb diferents estudis, es pot afirmar que les polítiques
actives d’ocupació suposen una intervenció important a l’hora
de mitigar l’impacte de la desocupació. Aquestes s’han d’utilitzar,
entre d’altres finalitats, com una mesura temporal per a finançar
l’ocupació en èpoques d’escàs creixement, per exemple, mitjançant
programes d’ocupació transitòria. La majoria de les polítiques
actives d’ocupació se centren en intervencions orientades a l’oferta,
amb la finalitat de preparar a les persones per a l’ocupació. Per tant,
es considera que les polítiques actives d’ocupació han de considerar
d’una forma prioritària, la inclusió de la formació.
Les persones treballadores del Pla d’Ocupació, al llarg del període en què
han estat contractades, han rebut formació en les àrees de prevenció de
riscos laborals i s’han format en les competències bàsiques de les tasques
que han portat a terme. A més a més, s’han treballat hàbits i habilitats
bàsiques per al treball, necessaris per a incrementar la seva ocupabilitat.
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5. Compromís amb les persones

5.1. Qualitat de la contractació
De les 297 persones treballadores de la Fundació a finals de 2017, un
68,35% gaudeix de contractació estable, el 84,20% resideix a la mateixa
comarca del Baix Penedès i l’antiguitat mitjana de la plantilla és de 7,7 anys.

297

Resideix a la
comarca del
Baix Penedès

Contractació
estable

Total de persones
treballant

68,35%

84,20%

Estabilitat

Proximitat

5.2. Pla d'igualtat

Durant el 2017 s’ha seguit treballant per garantir la qualitat de
la contractació i la promoció dels treballadors i treballadores,
fonamentalment de les persones amb discapacitat i/o trastorn
mental, millorant la seva formació i la seva ocupabilitat. La Comissió
d’Igualtat està treballant en la revisió del Pla d’Igualtat i en la
planificació d’accions pels propers exercicis.

Total de
professionals

297
professionals
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52,85%

47,15%

157 140
homes

dones

Professionals
amb discapacitat

158
professionals

63,30%

36,70%

100

58

homes

dones
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5.3. Prevenció de Riscos Laborals

Des de la Fundació Santa Teresa es porta a terme una tasca
continuada de conscienciació de tots/es els treballadors/es en
matèria de Seguretat Laboral mitjançant entre d’altres, les següents
actuacions: reunions de departament; l’elaboració i seguiment de
les Avaluacions dels Riscos del lloc de treball, les valoracions de les
Visites de Seguretat, les Investigacions dels Accidents/Incidents
ocorreguts i la incorporació d’accions de millora, les reunions del
Comitè de Seguretat i Salut; les auditories del sistema de gestió
integrat i la programació del Pla Anual d’Accions Formatives que
es defineix per a cada departament i que incorpora aquells aspectes
relacionats amb la prevenció de riscos laborals.
Amb totes aquestes eines, s’han incrementat progressivament
els recursos i esforços que la Fundació inverteix en seguretat
laboral, aconseguint per exemple, uns bons resultats en els
Informes de Visites de Seguretat i en l’indicador d’accidentalitat
general i per departaments.

EVOLUCIÓ IIA* ANUAL - F. ONADA

102
91

87
77

85

89

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
*Índex d'incidència de l'accidentalitat

A continuació es mostra, en una gràfica, l’evolució de l’Índex
d’Incidència d’Accidentalitat 2011-2017, on es pot veure que els
resultats de l’indicador s’han estabilitzat en els darrers anys 20142017, obtenint aquest 2017 un resultat de IIA=89 sensiblement
inferior al 2016 i gairebé idèntic al 2014-15.
La Fundació manté i reforça la seva certificació en
la norma OHSAS 18001 (gestió de la Prevenció de
Riscos Laborals). Aquests bons resultats són fruit
de l’aposta que l’entitat i els diferents departaments
fan en matèria de PRL de forma global, i integrant la
prevenció en totes les actuacions del dia a dia.

5.4. Formació

La Fundació Santa Teresa continua apostant per la formació dels
seus treballadors i treballadores. Durant el 2017, 390 alumnes han
participat en les 130 accions formatives realitzades, amb un total
de 513 hores de formació impartides. El 48,72% de les persones
participants han estat treballadores amb discapacitat i el 44,87% de
les persones participants han estat dones.

390
48,72%
professionals formats

professionals amb discapacitat

55,13%

44,87%

Homes

Dones
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5.5. Voluntariat

Quan parlem de voluntariat ens referim no només a una acció
voluntària, sinó que parlem de compromís social, alguna cosa més
profunda. Pensem en el voluntariat com una manera de compartir
amb els altres, participar i d’estar comunicat amb la comunitat, una
manera implicada de transformar la realitat que ens envolta.
No hem d’oblidar que per poder participar en aquest canvi social, és
molt necessari el canvi personal, perquè un va de la mà de l’altre. Com
deia Lev Tolstoi “tothom vol canviar el món, però ningú pensa a canviarse ell mateix”. Aquesta afirmació és molt encertada, doncs una no es pot
desvincular de l’altre, ja que per ser coherents a nivell social, també ho hem
de voler ser a nivell personal, perquè “per ser un nosaltres actiu promotor
de canvi” també “hem de voler ser un jo compromès i feliç amb un mateix”.
Per aquest i altres motius, la nostra Fundació aposta amb fermesa pel
voluntariat. Entenem que el compromís altruista i des de la gratuïtat
de les persones voluntàries implicades a l’entitat garanteix, al costat
de la participació dels professionals experimentats, la qualitat i
efectivitat de les accions que estem desenvolupant amb l’objectiu
de generar oportunitats d’enriquiment mutu amb les que obtenir
satisfacció en les motivacions personals.
Vols? sentir el voluntariat, és un projecte actiu i dinàmic on aquest
2017 s’hi han implicat i compromès un total de 66 voluntaris/àries,
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 el voluntari/a
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) i Vols? Col·laborar en família (on els propis familiars
de les persones ateses a l’entitat, comparteixen dinàmiques de vida).
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El voluntariat és una bona via per omplir el buit que deixa una
societat massa individualitzada. Som éssers socials i fa falta tornar a
prendre consciència d’això.
En aquests moments, a la nostra entitat i d’altres ens trobem
realitzant un exercici d’ampliar la mirada, doncs les persones amb
discapacitat intel·lectual i amb dificultats derivades de la salut mental
demanen ser ciutadans de ple dret sent partícips en la societat i una
d’aquestes formes de participar és l’acció voluntària. Participar, amb
compromís i responsabilitat, és un dret de totes les persones.

“APOSTO PER L’AMABILITAT, LA TENDRESA, LA
COMPASSIÓ I LA DELICADESA COM A MEDICINES PER
A UNA EPIDÈMIA DE TRANSFORMACIÓ COL·LECTIVA”
(Àlex Rovira)
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6. Dades econòmiques
Durant l’any 2017 s'ha obtingut la xifra de 8,06 milions d’euros
d’ingressos, dels quals un 49% provenen d'ingressos per vendes i
prestació de serveis del CET, un 46% són ingressos procedents de Concerts

Socials (prestació de serveis socials per a l’administració) i un 5% són altres
ingressos. El pressupost s'ha destinat en un 74% a Despeses de Personal,
un 14% a Compres, un 8% a Altres Despeses i un 4% a Amortitzacions.

Despeses 2017
4%

Amortitzacions

74%

Despeses de personal

Ingressos 2017
5%

8%

Altres Ingressos Explotació

Altres Despeses
d’Explotació

14%

Aprovisionaments

Participació als pressupostos

46%

49%

Ingressos per serveis socials

44,08%

Ingressos per facturació

Centre Especial de Treball

11,30%

Centres Ocupacionals

12,92%
16,30%

Centres Formatius

Serveis de Suport a la Llar

1,35%

Servei de Menjador

6,88%
0,97%
3,86%

Altres serveis

Servei d’Integració Laboral

Centres de Dia Gent Gran

1,88%

Projectes Territorials Integrats

0,41%

Centre de Lleure i Esport

0,04%

Voluntariat
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7. Projectes compartits
7.1. La Fundació Tutelar de les

Comarques de Tarragona, un servei de qualitat

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

que els ofereixen serveis, configuren un model d’atenció de proximitat
que ajuda a garantir el benestar i aconseguir la felicitat de les persones.
Des de la seva creació, ha anat incrementant el nombre de persones
tutelades, arribant a ser 60 persones a finals del 2017. Degut a
aquest fort creixement, s’ha fet necessari incrementar els recursos
humans i adequar els espais de la Fundació, millorant i adaptant
el despatx pels nous llocs de treball, adquirint nous equipaments
informàtics i nou mobiliari. També s’han millorat les eines de
gestió i el manteniment de les mateixes, per rebre un suport més
directe.

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

15 persones

22 persones

33 persones

38 persones

2010

2011

2012

2013

30%

29

persones

18

persones

29

17%

10

persones

Alt Camp

Tarragonès

48%

Baix
Penedès

Baix
Camp

La distribució de persones tutelades per comarques és la següent:

5%

3

persones

2014

2015

2016

60 persones

10 persones

2009

51 persones

7 persones

2008

47 persones

2 persones

2007

47 persones

La millora de les instal·lacions i la consolidació del projecte de
voluntariat iniciat al 2016, han estat possibles gràcies a la col·laboració
de la Diputació de Tarragona.

La FTCT considera com un dels valors més importants, la proximitat.
El treball individual amb cada persona i la coordinació amb les entitats

2017

MEMÒRIA 2017 · www.fundaciosantateresa.org

7.2. Projecte voluntariat Vols?
El voluntariat es fa latent a les tres entitats en sinèrgia: Fundació Onada,
Fundació Ginac i Fundació Santa Teresa mitjançant el projecte Vols? sentir
el voluntariat, on es convida a la ciutadania a participar en el teixit social i
prendre’n part amb fermesa.
L’acció voluntària és un espai on invertir el temps per aprendre a conviure
amb la ciutadania des del compromís i la responsabilitat, mitjançant la
reflexió i la pràctica. Els canvis globals que la societat demana a crits es
converteixen en creences utòpiques si primer no canviem nosaltres amb
el nostre entorn més proper. Des d’aquest canvi en primera persona,
l’acció voluntària esdevé un gest desinteressat i altruista que influeix en el
creixement personal dels voluntaris i les voluntàries que el duen a terme.
L’escriptor i periodista Eduardo Galeano va dir: “Molta gent petita en llocs
petits fent coses petites pot canviar el món”. Galeano resumeix l’essència
del voluntariat com accions individuals per a canvis globals. El voluntariat
esdevé doncs el trànsit de la reflexió en acció, essent un motor de canvi que
potencia el creixement tant de la persona que el rep com del que l’activa.
Vols? sentir el voluntariat és un projecte viu perquè hi ha persones que
han decidit comprometre-s’hi i viure’l a com a propi, com a part de la seva
actitud de vida. Per prendre’n part cal passar del pensament a l’acció, per
això aquest posa en actiu el VOLS? amb la plena intenció de convidar a la
ciutadania a fer aquest pas des del compromís i com elecció lliure.

Participació al Tast Social
El tram central de la Rambla Nova de Tarragona va acollir el 27 de
maig, la 4a edició del TAST Social, la Trobada d'Associacions Socials
del Tarragonès.
Un total de 23 entitats de la comarca van mostrar la seva activitat
de 10 a 20 h mitjançant un estand. Com és habitual, la trobada va
estar acompanyada d’un programa complementari d’activitats,
en les que la Fundació Onada i la Fundació Santa Teresa hi van
participar activament, organitzant un taller de Bitlles Catalanes,
un de creació de punts de llibre,
un de plantar enciams i un de
futbol inclusiu.
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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7.3. Els grups de la gent gran creen sinergies
L’envelliment actiu és el procés d’optimitzar oportunitats i és en aquesta línia que la Fundació Santa Teresa, la Fundació Onada i la Fundació Ginac han
establert sinergies per tal de maximitzar les experiències viscudes del col·lectiu de la gent gran.
És per això que, aquest 2017, una de les propostes que han realitzat ha estat una Festa de Benvinguda de l’estiu, al Parc del Francolí. La jornada
va començar amb un esmorzar de germanor i tot seguit es van realitzar activitats de senderisme pel Parc, petanca o jocs de taula. La Festa va
finalitzar amb una estona de ball.
L’envelliment és un procés natural i progressiu i, com a tal, és important acceptar-lo i viure’l. Una actitud positiva i oberta, mantenir relacions socials i sentir
que formen part de la societat són condicions favorables per a un envelliment satisfactori.

7.4. El lot solidari, una iniciativa dels treballadors
Arrel d’una proposta de millora, aquest Nadal hi ha hagut
un grup de treballadors que han proposat renunciar al lot
de Nadal i destinar l’import a un projecte social.
Aquest Nadal, tots els treballadors i treballadores que ho
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han desitjat, han pogut destinar l’import del seu lot de Nadal
per col·laborar en la lluita contra el Càncer de Mama.
En total s’han recollit 4.434’30 €, que s’han destinat a la Unitat de
Càncer de Mama de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.
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7.5. Sistema integrat de gestió – millora continua

Les entitats de Fundalis comparteixen el Sistema Integrat de Gestió,
amb la certificació dels sistemes de Qualitat, Medi ambient i Prevenció
de riscos laborals (PRL).

realització de les auditories que anualment porta a terme un equip auditor
extern, de l’empresa Applus. Els resultats obtinguts permeten continuar
aprenent, i en definitiva, millorant diferents aspectes dels processos i dels
diferents servei que les fundacions realitzen per les persones.

Aquest sistema de gestió implantat és una peça fonamental a
la Fundació, ja que permet que tothom actuï amb uns mateixos
criteris, treballats i consensuats, aportant en definitiva un millor
resultat i major valor als serveis.

Els resultats obtinguts en les
auditories d’aquest 2017 han estat
força satisfactoris, detectant-se
només 7 No Confomitat en el
conjunt del sistema auditat.

Una de les actuacions anuals relacionades amb el Sistema de Gestió és la

No Conformitats Auditories Fundalis
Qualitat

17

6

6

3

2015

5

2016

7.6. Gestió ambiental

2

2,5

4

PRL

MA

0,5

2017

La Fundació ha continuat desenvolupant el seu compromís amb la
sostenibilitat ambiental dels seus serveis i activitats. Durant l’any 2017,
s’han desenvolupat les següents activitats i obtingut els següents resultats:

· S’han executat 3 projectes forestals de prevenció d’incendis i millora
de l’entorn i d’hàbits a l’àrea recreativa de la serra del Montmell, el riu
Glorieta al seu pas per Alcover i el riu Gaià a Vespella de Gaià.

· S’ha reduït el consum de combustibles gràcies a l’aplicació de polítiques
de major proximitat dels serveis, que redueixen la necessitat de
transports i desplaçaments i gràcies a la renovació gradual de la flota
de vehicles. L’any 2017 s’ha reduït el consum un 12’31%, i un 24%
respecte al consum de l’any 2013.

· S’ha incrementat l’activitat el bloc de medi ambient de Fundalis,
generant 10 publicacions de conscienciació i informació ambiental,
amb 513 visualitzacions durant l’any.

· S’ha continuat reduint la generació de restes vegetals en més
d’un 10%, 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.
· El consum de productes fitosanitaris i fertilitzants ha continuat
a la baixa. Durant el 2017, s’han reduït un 23 % respecte a l’any
2016, tot acumulant un descens de 5 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 800 litres, gràcies sobretot a la
dràstica reducció de l’ús de productes herbicides.
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7.7. Sinergrup

L’Associació Sinergrup (Grup d’Entitats amb Sinergia Social) agrupa vuit
organitzacions d’economia social, sense ànim de lucre, que treballen
en l’atenció a col·lectius vulnerables, fonamentalment persones amb
discapacitat i trastorns mentals. Sinergrup respon a la necessitat de millora
de la gestió a l’hora d’afrontar els reptes de futur i a la convicció que la millor
manera de fer-ho és compartint valors, anàlisi, coneixements i experiències
per aprofitar les sinèrgies que es produeixen quan s’estableixen aquests
mecanismes d’interrelació. Les entitats de Fundalis tenen una participació
activa a Sinergrup. Durant l’any 2017 s’ha col·laborat i participat en
diversos projectes i iniciatives:
Estreta participació en el projecte: “Nous models d'atenció centrats
en les persones i el seu envelliment (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 la promoció de visites.
Aquest any i com a novetat, s’ha ampliat a altres perfils professionals i de
diversos serveis dins l’àrea d’atenció a les persones.
Tanmateix s’han promogut i realitzat formacions a mida, adreçades a
professionals d’atenció directa de la Llar-residència de la Fundació Santa
Teresa, entorn l’atenció sociosanitària, en col·laboració amb la Fundació
Esclat Marina, entitat sòcia de Sinergrup.
Participació i assistència en diverses formacions i monogràfics:
Jornada: “Ètica i innovació social. Experiències i models centrats en
l’atenció a les persones”, amb la ponència sobre el “Desenvolupament del
projecte integrat a Calafell” (30 de novembre de 2017).
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Participació en reunions, amb altres entitats de Sinegrup, per millorar
la presentació de projectes entorn a Polítiques Actives d’Ocupació, i més
concretament entorn al programa SIOAS (Juliol).
Difusió dels Projectes de Fundalis a:
BIZ Barcelona (Economia Social), amb la presentació “Col·laboració per la
sinergia social” (01.06.2017)
Jornada “Vida sense etiquetes, oportunitats sense barreres”, amb la
presentació “Sinèrgies i Projectes integrats: Una resposta a les necessitats
de les persones i dels territoris” (29.11.2017).
Incidència
S’ha participat en una comissió delegada 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 els afecta.
Des de finals d’any (2017), es participa, a través de Sinergrup, directament
en la Junta Directiva de l’Associació Empresarial d’Economia Social Dincat,
per seguir fent incidència entorn als principals reptes del sector.
Podeu ampliar més informació a www.sinergrup.net
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8.Actes participatius
Treballadores voluntàries a la Festa Solidària contra el Càncer Infantil

Excursió a Madrid del grup de STO de Calafell

Calçotada a la Fundació Santa Teresa

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, a Bellvei

Elaboració de cistelles de Nadal per a Dow Chemical

Participació al Tast Social

Dinar de Nadal amb les famílies de les llars-residències

Sopar d’estiu a la Fundació Santa Teresa
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Activitat del Dia de la Salut Mental

Parada al mercat setmanal

Càtering de l’Escola de Turisme del Baix Penedès per als
emprenedors de l’Eina.

Inauguració de l’exposició a l’Escola de Turisme del Baix Penedès

9. 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
Associació Trèvol
CEPTA
Clients del Centre Especial de Treball
Consell Comarcal del Baix Penedès
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· Consell Esportiu del Baix Penedès
· Consell Esportiu del Tarragonès
· Cuines del Vendrell
· Diputació de Tarragona
· Esteve Química, S.A.
· Famílies de les persones de la Fundació
· Fundació Bancària La Caixa
· Fundació Ginac
· Fundació Privada Onada
· Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona
· Generalitat de Catalunya
		· Departament d’Empresa i Coneixement
		· Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
· Grup de Voluntaris de la Fundació
· Patronat Municipal Hospital-Asil del Santíssim Salvador
· Proveïdors de la Fundació
· Professionals de la Fundació

Compromís amb les persones,
compromís amb el territori

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

