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Fundació Onada
El treball conjunt amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell i
amb la Fundació Ginac, ens ha permès crear moltes sinèrgies
i avançar en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica
dels nostres projectes, construint un futur compartit. La
posada en funcionament de la Empresa d’Inserció de les
Comarques de Tarragona, ha estat una de les fites aconseguides
en aquest sentit.
Malauradament el nostre Sector encara no ha sortit de la crisi,
amb retallades o congelacions de subvencions dels serveis
assistencials i del CET durant 10 anys, i alguns moments
complicats per poder mantenir el volum d’ocupació dins del CET.
Tan sols treballant amb il·lusió, professionalitat, proactivitat i
innovant, hem pogut mantenir i millorar el nivell d’atenció a les
persones. Continuem reinventar-nos, plantejant nous projectes
i fent coses noves de manera diferent, amb el suport de les altres
entitats de Fundalis.
La Fundació Onada 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 Tarragonès
i de les seves famílies, així com també 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.
Mitjançant aquesta memòria volem mostrar, d’una manera
resumida, la nostra actuació al llarg de l’exercici 2018, mitjançant
dades corresponents als àmbits social, econòmic i ambiental, per
tal de poder avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat
fundacional, millorant la inserció laboral i social i també la qualitat
de vida i la felicitat de moltes persones.
L’aportació de les persones voluntàries, institucions públiques,
empreses privades, famílies, treballadores i 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.

Volem destacar tres projectes que han marcat aquest exercici 2018:
La complicitat de la Fundació amb el barri de Camp Clar,
oferint múltiples possibilitats i col·laboracions a diferents
col·lectius.
La posada en funcionament del treball amb suport per
persones amb discapacitat mitjançant el programa SIOAS.
El compromís i complicitat dels voluntaris de la Fundació, que
possibiliten una gran quantitat experiències i vivències per a
totes les persones.
La Fundació Onada treballa cada dia per continuar sent una
organització innovadora i de futur que aporta solucions a les
persones amb més dificultats de la comarca del Tarragonès.
Amb el compromís i l’esforç de totes les persones i institucions
vinculades a la Fundació, mantindrem viu l’esperit de millora
permanent i la sensibilitat per treballar amb i per a les persones
que més ens necessiten.

El Patronat
El Patronat de la Fundació Privada Onada està constituït per les següents persones i institucions:
President: Sr. Josep Gomis i Martí
Vice-president: Il·ltre Col·legi d’Advocats, representat pel
Sr. Javier Gutiérrez Martín
Secretari: Sr. Manel Palou i Serra
Tresorer: Sr. Luis de Grandes i Díez
Vocal 1: Associació Empresarial Química de Tarragona
(AEQT), representada pel Sr. David Castañeda
Vocal 2: Sr. Antoni Coll i Gilabert
Vocal 3: Sr. Jesús Martín i Alonso
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Vocal 4: Associació de Pares amb Fills Disminuïts Matinada,
representada per la Sra. Júlia Ramon i Puig
Vocal 5: Consell Comarcal del Tarragonès, representat pel
Sr. Jordi Llopart i Senent
Vocal 6: Federació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de
la província de Tarragona
Vocal 7: Sr. José Manuel Asensio i Campoy
Vocal 8: Sra. Anna Maria Solé Ramos

La Fundació
La Fundació Privada Onada és una entitat d’iniciativa social
sense ànim de lucre, ubicada a l’Espai de Trobada de Campclar, al
carrer Riu Llobregat núm. 10, 43006 de Tarragona i a l’avinguda
Altafulla 10-16, del Polígon Industrial Roques Planes, 43830 de
Torredembarra.
Us convidem a visitar la seva pàgina web:
www.fundacioonada.org
on trobareu informació complementària dels seus serveis.

Missió
La missió de la Fundació és la integració social i laboral de
les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, dins d’un
marc organitzatiu de sostenibilitat, normalitat i eficiència, per
aconseguir la seva felicitat i la de les seves famílies, millorant la seva
autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de
cada persona, oferint els suports que cadascú necessita, per tal que
disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans.
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Servei de persones
La Fundació Onada atén 673 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.
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. SERVEIS 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’habilitats 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.

3. 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.
Servei d’Integració Laboral Extern – SSIL
Té com a objectiu oferir l’assessorament i el seguiment
individual necessari, per tal d’aconseguir una inserció
satisfactòria en el mercat laboral ordinari.
4. 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.

5. 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.

6. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ONADA – 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.
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Evolució del Grau de Participació
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Serveis laborals del Centre
Especial de Treball
El CET té un total de 119 treballadors/es, dels quals 111 tenen
alguna discapacitat i/o trastorn mental. Les principals activitats
que desenvolupa 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
Neteja viària
Neteja de vehicles
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. CONTROL D’ACCESSOS, RECEPCIÓ I CONSERGERIA
Control d’accés a tot tipus d’instal·lacions i també oferim el servei
de recepció i consergeria.
5. SUPORT A ESDEVENIMENTS
Es facilita, als clients, l’organització dels seus esdeveniments i
l’adequació dels seus espais.

Suport logístic
Preparació per a conferències, exposicions, fires,...
Muntatge d’entarimats
Col·locació i retirada de taules i cadires per festes
6. 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.
7. SERVEIS TURÍSTICS I DE RESTAURACIÓ
Gestió de bars i restaurants en col·laboració amb empreses,
administracions i entitats socials. Es tracta d’activitats que
també es poden portar a terme a les cuines i menjadors de les
empreses.
8. 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
9. 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
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Distribució d'empreses
per servei

Volum econòmic per
tipus de serveis

78

2M€

Empreses

2 milions d’euros

41

5%

23%

empreses

18

empreses

15

empreses

<
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Serveis industrials

Serveis de restauració

8%

Altres serveis

Neteja i manteniment
d’espais

clients

clients

8,6%

4

empreses

+24.000 > Serveis de restauració
+5.000

Serveis logístics

53%

Gestió d’aparcaments

19%

Al 2018, el CET ONADA va efectuar treballs per un
import superior als 1,8 milions d’euros.

Jardineria i treballs
forestals

Serveis industrials

Altres serveis

Jardineria i
treballs forestals

Neteja i manteniment
d’espais

Al 2018 el CET ONADA va prestar els seus serveis a
78 empreses i administracions públiques.

Serveis d’aparcaments

39,7% 29%

6,3% 5,3%

3,1%
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L’ESPAI DE TROBADA, UN EDIFICI EN MOVIMENT
L’Espai de Trobada és la seu de la Fundació, un lloc de referència
a Campclar i un equipament ple de moviment, que inclou un
projecte de comunitat, inclusió i participació.
És aquí on s’ubica el Centre Ocupacional de la Fundació, el Servei
Ocupacional d’Inserció i el Servei Prelaboral per a persones
amb trastorn mental. L’Espai també acull nombrosos cursos de
formació, propostes de voluntariat, activitats de altres entitats
del barri, els horts solidaris, el menjador jove, casals d’estiu per a
infants amb discapacitat....

Comissió de la Dona de Campclar, la Biblioteca de Torreforta, la
Fundació Pere Tarrés, Proyecto Andrea i la Fundació Casal l’Amic.
Per altra banda, a l’edifici de l’Espai de Trobada es realitzen les
activitats de l’Escola Municipal de Música, el Servei Municipal
d’Ocupació i la Xarxa de Telecentres de Tarragona.
Moltes gràcies a tothom per generar moltes oportunitats l’Espai
de Trobada!

A l’Espai de Trobada també s’ oferta una programació trimestral
d’activitats obertes a tothom, que fomenten el coneixement i el
benestar i promouen la inclusió entre tots els participants.
Aquest any 2018 s’ha continuat desenvolupant sinèrgies amb
les entitats de l’entorn que han permès potenciar les activitats
i recursos del barri i també dinamitzar l’Espai de Trobada. Es
destaquen les col·laboracions amb: el Casal cívic, els Serveis
Socials Municipals, l’Escola Municipal de Música de Tarragona,
l’Associació de Jubilats i Pensionistes del Pilar, Firavida, l’Ateneu
Cultural de Dones de Campclar, el Conservatori de Vila-seca, el
Conservatori de Tarragona, Sanitas Residencial de Tarragona,
l’Institut Escola Mediterrani, l’Escola Campclar, el Punt Òmnia de
Campclar, la Llar d’infants municipal la Taronja, la Llar d’infants
municipal de Bonavista, la llar d’infants municipal el Ninot, la
llar d’infants municipal la Baldufa, els Mossos d’Esquadra, la

L’ESPAI DE TROBADA TORNA A
ACOLLIR EL CASAL D’ESTIU DE
l’AMPA SOLC PER A INFANTS AMB
DISCAPACITAT

L’Espai de Trobada de Campclar ha acollit per segon any el Casal
d’Estiu de l’AMPA SOLC per a infants amb discapacitat amb
l’objectiu que els seus alumnes puguin gaudir d’una oferta de
lleure i esportiva que complementi la seva formació i els permeti
gaudir de l’oci, com ja fan molts altres infants a altres casals,
durant les vacances d’estiu.

ACTIVITATS D’ESTIU EN
SINERGIA AMB EL CASAL CÍVIC
DE CAMPCLAR

Amb la voluntat d’establir sinèrgies amb altres entitats
del barri i potenciar activitats totalment inclusives, s’han
tornat a realitzar activitats conjuntes entre els membres del
centre ocupacional de la Fundació i els infants del Casal cívic
de Campclar.

ELS HORTS DE L’ESPAI DE
TROBADA

A l’espai exterior de l’edifici Espai de Trobada hi ha 14
parcel·les amb una funció social, ambiental i productiva
i d’autoconsum. Són els horts socials, que treballen veïns i
veïnes del barri junt amb les persones de Fundació Onada.
Als horts urbans prevalen la convivència i el suport mutu,
milloren sensiblement les relacions socials i ajuden a crear
xarxes. A més, cultivar els propis aliments permet entendre i
apreciar el valor nutritiu dels productes hortícoles frescos i en
perfecte estat de maduració.
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5. Compromís amb les persones
5.1. Qualitat de la contractació
De les 160 persones treballadores a finals de 2018, un 65%
gaudeix de contractació estable, el 88% resideix a la mateixa comarca
del Tarragonès i l’antiguitat mitjana de la plantilla és de 8,9 anys.

160
treballadors

Contractació
indefinida

Resideix a la
comarca del
Tarragonès

Mitjana d’edat dels
professionals

43

ANYS

65%

88%

Estabilitat

Proximitat

5.2. Pla d’igualtat

Durant el 2018 s’ha seguit treballant per garantir la qualitat
de la contractació i la promoció dels treballadors i treballadores,
fonamentalment de les persones amb discapacitat i/o trastorn
mental, millorant la seva formació i la seva ocupabilitat. La
Comissió d’Igualtat està treballant en la revisió del Pla d’Igualtat i
en la planificació d’accions pels propers exercicis.

Total de
professionals

160
professionals

21

Professionals amb
discapacitat
60,63%

39,38%

97

63

homes

dones

111
professionals

73%

27%

81

30

homes

dones
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5.3. Prevenció de riscos laborals
La Fundació Onada impulsa la seguretat laboral de tots/es els
treballadors/es, mitjançant diverses eines com reunions de
coordinació de departament, assemblees i Comitè de Seguretat
i Salut; elaboració, informació i formació de les Avaluacions
dels Riscos del lloc de treball; seguiment del Programa
d’actuacions preventives; visites de seguretat; investigació
d’accidents i incidents; incorporació de mesures i accions de
millora; auditories del sistema de gestió integrat; programació
del Pla Anual d’Accions Formatives que es defineix per a cada
departament i que incorpora aquells aspectes relacionats amb la
prevenció de riscos laborals.

EVOLUCIÓ IIA* ANUAL - F. ONADA

106
82

73
59

59

59

67
54

Amb totes aquestes eines, la Fundació Onada continua avançant
en matèria de seguretat aconseguint uns millors resultats en
l’indicador d’accidentalitat així com en els Informes de Visites
de Seguretat.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
* Índex d’incidència de l’Accidentalitat
(IIA=Nº accidents amb baixa / Nº de treballadors) x 1000
Durant el 2018:
Hi ha hagut 11 accidents amb baixa (8 al 2017, 12 al 2016 i
16 al 2015).
El nombre de dies de baixa causats pels accidents laborals ha
estat 300 (471 al 2017).
La Fundació manté així i reforça la seva certificació en la norma
OHSAS 18001 (gestió de la Prevenció de Riscos Laborals). Aquests
bons resultats són fruit de l’aposta que l’entitat i els diferents
departaments fan en matèria de PRL de forma global, i integrant
la prevenció en totes les actuacions del dia a dia.

5.4. Formació

La Fundació Onada continua apostant per la formació dels seus
treballadors i treballadores. Durant el 2018, 110 alumnes han
participat en les 67 accions formatives realitzades, amb un total de
646 hores de formació impartides. El 65% de les persones participants
han estat treballadors amb discapacitat i el 54,60% de les persones
participants han estat dones.

110

Professionals formats

65%

Professionals amb
discapacitat

45,40%

54,60%

Homes

Dones
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6. Dades econòmiques

Durant l’any 2018 s'ha obtingut la xifra de 3,8 milions d’euros
d’ingressos, dels quals un 55% provenen d’ingressos per vendes i
prestació de serveis del CET, un 41% són ingressos procedents de
Concerts Socials (prestació de serveis socials per a l’administració),

i un 4% són altres ingressos. El pressupost s’ha destinat en un
69% a Despeses de Personal, un 12% a Aprovisionaments, un 15%
a Altres Despeses d’Explotació i un 4% a Amortitzacions.

Despeses 2018
4%

Aprovisionaments

Ingressos 2018
55%

15%

Ingressos
per facturació

Altres Despeses
d’Explotació

12%

69%

Ingressos per
serveis socials

Participació als pressupostos
68%

Centre Especial de
Treball

20%

Centres
Ocupacionals

4%
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Altres ingressos
d’explotació

41%

Amortitzacions

Despeses
de personal

4%

Serveis formatius

3%

Serveis de Suport a
la Llar

2%

Servei de Menjador

3%

Servei d’Integració Laboral

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

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

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

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

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

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

LES PERSONES DE LA FUNDACIÓ,
AGENTS ACTIUS DEL VOLUNTARIAT

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

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

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

Col·laboració amb Can Fauna a la
Fundació Santa Teresa
La Fundació promou aquest voluntariat, en el que els usuaris comparteixen
una experiència de col·laboració amb Can Fauna, un centre d’educació
canina on els animals reben atenció i cura de forma individualitzada.
L’experiència, que es va activar per l’interès dels participants d’estar
propers a la natura, promou la participació i col·laboració en un espai
obert a través de la cura dels animals que viuen en aquest centre.
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Grups Interactius a la Fundació Onada
El César, La Laia i el Pablo s’han activat com a voluntaris a l’escola
Mediterrani del barri de Camp Clar. Un dia a la setmana van a l’escola
i donen suport als grups interactius de P3. Els grups interactius
fomenten l’aprenentatge en petits grups de nens/es, apostant per
grups heterogenis, promovent valors com la solidaritat i la cooperació
i disminuint la competivitat. El paper dels voluntaris i voluntàries
en aquests tallers és molt important ja que són els encarregats de
coordinar les diferents activitats que es dinamitzen i de vetllar que

tots els participants hi estiguin a gust i tinguin un paper actiu.
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Bitlles catalanes al Parc Francolí

Taller de panallets per la Castanyada

Celebrem el Dia de la Dona

Dia de la poesia a la Biblioteca pública de Torreforta

Sopar de l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria de Tarragona (AEHT)

Els jugadors del Nàstic visiten l’Espai de Trobada.

Visita dels Nanos Nous de Tarragona

Els equips de premsa de Tarragona i Torredembarra, elaboren
continguts d’actualitat
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Compromís amb les persones,
compromís amb el territori

Fundació Onada
Espai de Trobada c. Riu Llobregat, núm. 10 · 43006 Tarragona. Campclar
Av. Altafulla, 10-16 · Polígon industrial Roques Planes · 43830 Torredembarra
Tel: 977552926 · Fax: 977542835
onada@fundacioonada.org · www.fundacioonada.org

