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Carta del Patronat
El treball conjunt amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell i amb
la Fundació Ginac, ens ha permès crear moltes sinergies i avançar
en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels nostres
projectes, construint un futur compartit. La Fundació Tutelar de les
Comarques de Tarragona i la Empresa d’Inserció de les Comarques
de Tarragona, són un bon exemple d’aquesta feina conjunta.
El nostre sector continua en crisi, amb retallades i congelacions de
subvencions durant 10 anys, i hem hagut de sortir a manifestar-nos
per reclamar-ho a les Administracions. Malgrat tot, convençuts de la
nostra important tasca social, treballem amb il·lusió, professionalitat
i proactivitat, innovant i creant nous serveis, per mantenir i millorar
el nivell d’atenció a les persones. Continuem reinventant-nos, plantejant nous projectes i fent coses noves de manera diferent, amb el
suport de les altres entitats de Fundalis i de Sinergrup.

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.
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La memòria que teniu a les mans mostra, d’una manera resumida, la
nostra actuació al llarg de l’exercici 2019, 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 d’un centenar de voluntaris, institucions públiques,
empreses privades, famílies, treballadores i treballadors, i persones
ateses pels diferents centres i serveis de la Fundació, ha fet possible
la realitat que us presentem i, per aquest motiu, us volem traslladar
el nostre agraïment més sincer.

President: Sr. Josep Gomis i Martí

Vocal: Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT),
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Amb el compromís i l’esforç de totes les persones i institucions vinculades a la Fundació, mantindrem viu l’esperit de millora permanent i la sensibilitat per treballar al costat de les persones que més
ens necessiten.

El Patronat de la Fundació Privada Onada està constituït per les següents persones i institucions:

Tresorer: Sr. Luis de Grandes i Díez

La Fundació Privada Onada és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o
trastorn mental, la gent gran, les seves famílies i d’altres col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, millorant l’autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint el suport que cadascú necessita, perquè disposin de les mateixes oportunitats
que la resta de ciutadans i gaudeixin d’una integració social i laboral.

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.

El Patronat
Secretari: Sr. Manel Palou i Serra

Missió

Volem destacar tres projectes que han marcat aquest exercici:
• La posada en funcionament del programa Bon dia per donar
suport a les famílies de la Fundació i a les persones grans del barri
de Campclar que viuen soles.
• El projecte “Viu l’estiu”, una alternativa de lleure i un parèntesi
a la rutina diària, a partir de l’organització d’activitats en funció
dels interessos de les persones. Aquest projecte neix de la voluntat de proporcionar a les famílies facilitats per a la conciliació
laboral i familiar, i de poder disposar d’un temps personal durant
el mes d’agost.
• La Fundació ha donat d’alta un Servei d’Ajuda a Domicili, per
poder donar suport domiciliari a totes aquelles persones i famílies que ho puguin necessitar.

representada pel Sr. David Castañeda
Vocal: Sr. Antoni Coll i Gilabert
Vocal: Sr. Jesús Martín i Alonso
Vocal: Associació de Pares amb Fills Disminuïts Matinada,
representada per la Sra. Júlia Ramon i Puig

Vocal: Consell Comarcal del Tarragonès, representat pel
Sr. Antonio López
Vocal: Federació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme
de la província de Tarragona, representada pel
Sr. Francesc Pintado de Aizpuru
Vocal: Il·lutre Col·legi d’Advocats, representat pel
Sr. Javier Gutiérrez Martín
Vocal: Sr. José Manuel Asensio i Campoy
Vocal: Sra. Anna Maria Solé Ramos
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Els serveis de La Fundació

Fundalis, entitats al servei
de les persones i del territori
Ja fa 10 anys que les Fundacions Onada, Ginac i Santa Teresa del Vendrell, treballem
conjuntament en les comarques del Camp
de Tarragona, per tal d’aconseguir avançar
cap a la felicitat de les persones de cada entitat i de les seves famílies.
Impulsem noves possibilitats i oportunitats per les persones amb més dificultats
del nostre territori, generant sinergies amb
múltiples empreses i organitzacions. I això
és possible gràcies a la contribució de patronats, famílies, treballadores i treballadors,
persones voluntàries, empreses, administracions i totes les persones que participen en
els diferents centres i serveis de cadascuna
de les entitats de Fundalis.
Per nosaltres, la sostenibilitat econòmica, la
rendibilitat social i la innovació estan estretament lligades i són inseparables, i per això
hem desenvolupat un model d’economia social que posa per davant de tot les persones.
Compartir recursos, posar en comú el coneixement i el talent, aprendre dels encerts i
els errors propis i dels altres, s’han convertit
en una magnífica eina per innovar i millorar
els serveis a les persones de les nostres comarques. Hem avançat des de la independència de cada organització a una realitat interdependent, molt més motivadora i eficient.

Han estat 10 anys marcats per la crisi econòmica, amb desaparició d’ajuts i congelació de
molts altres i això sens dubte ens ha condicionat, però també ha estat un temps de noves oportunitats, en el que hem millorat les
nostres instal·lacions, iniciat noves activitats
productives, creat ocupació i ofert suport a
moltes persones. La nostra vocació de servei
públic, ens ha portat a un compromís especial
amb les persones més desfavorides, activant
i desenvolupant nous projectes com menjadors socials, voluntariat, formació i nous suports a la inserció laboral, entre d’altres.
Aquest any volem destacar tres fites importants:
• El primer any de funcionament de la Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, amb la contractació de 10 treballadors.
• La implantació del programa Bon Dia a les
diferents entitats, per tal d’oferir un contacte diari a les persones grans que viuen soles.
• L’adequació de nous equipaments i espais
d’atenció a les persones.
Ens sentim especialment satisfets dels projectes territorials integrats que desenvolupem a Alcover, Camp Clar (Tarragona), Arboç-Bellvei, Parc del Francolí de Tarragona i
els que es porten a terme a l’Escola de Turisme del Baix Penedès i al Centre de La Sínia

de Calafell. Són una bona mostra de la nostra forma de treballar, en estreta col·laboració amb les administracions locals, i amb
diferents agents del nostre territori, que ens
permeten desenvolupar aquests projectes on
les persones, sense etiquetes, son les veritables protagonistes.
Amb el suport d’un gran nombre de persones i organitzacions, i l’empenta pels nostres
valors, treballem amb optimisme i il·lusió,
creant projectes que generen nova ocupació,
i contribueixen a estructurar el territori i a
millorar la qualitat de vida i la felicitat de
moltes persones i les seves famílies.
Moltes gràcies per participar en aquest gran
projecte! Entre tots i totes construirem una
societat més justa i solidària!

CENTRES OCUPACIONALS – CO

Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social

Serveis d’atenció diürna adreçats a les persones adultes amb dis-

Unitat de Suport a l’Activitat Professional SCAPS-USAPS

capacitat intel·lectual, que de forma temporal o permanent, no
poden accedir a la vida laboral activa. Els CO desenvolupen els

Garanteix una atenció de qualitat i un desenvolupament a nivell
personal i social de cadascun dels treballadors del Centre Especial de Treball.

seus objectius a partir de dos serveis:
Servei d’Integració Laboral Extern – SSLL
Servei de Teràpia Ocupacional – STO

Té com a objectiu oferir l’assessorament i el seguiment indivi-

Té per objectiu desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats

dual necessari, per tal d’aconseguir una inserció satisfactòria en

individuals de les persones, fomentar la seva autonomia personal i social, i millorar la seva integració a la comunitat.

el mercat laboral ordinari.

SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR – SSLL
Serveis adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual i/o

Servei Ocupacional d’Inserció – SOI

trastorn mental, que fomenten l’autonomia personal i el desen-

Té per objectiu mantenir i potenciar les capacitats i les compe-

volupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant

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

a la seva llar com a la comunitat.

ciolaboral.
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
CENTRES FORMATIUS

necessitats i expectatives en cada moment.

Ofereixen orientació i capacitació a les persones, afavorint la
seva integració en el mercat laboral.
PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS
Servei Prelaboral
Té per objectiu promoure la integració laboral de les persones
amb trastorn mental sever, mitjançant l’aprenentatge d’habilitats socials i laborals.

Estratègies compartides amb agents del territori que

per-

meten desenvolupar projectes on innovació, integració, sostenibilitat econòmica i millora de la qualitat de vida de les persones
estan estretament lligades, i on s’aconsegueix la màxima integració social de les persones compartint activitats, espais i projectes
entre diferents col·lectius i persones amb diferents capacitats en

Centre de Formació Ocupacional

el seu propi municipi.

Imparteix formació laboral mitjançant programes formatius que
pretenen millorar la qualificació professional o l’assoliment de
competències professionals.

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
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SERVEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL – SIL

activitats productives que possibiliten al treballador triar en

Tenen com a finalitat afavorir la integració laboral de les perso-

quina participar, facilitant la seva formació continuada, i promo-

nes amb discapacitat i/o trastorn mental.

vent la seva inclusió mitjançant treballs en la comunitat.
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3.Serveis
Serveis
laborals
del Centre
laborals
del centre
especial de treball
Especial de Treball

El CET té un total de 134 treballadors/es, dels quals 129 tenen alguna discapacitat i/o trastorn mental. Les principals activitats que
desenvolupa són les següents:

El compromís i respecte pel medi ambient, com un dels principals
valors, han portat a incloure aquest servei dins del marc
SERVEISdel
AMBIENTALS
d’activitats
CET.
Recollida
i
d’olipel
vegetal
El compromísgestió
i respecte
medi ambient, com un dels
Recollida de residus vegetals
principals valors, han portat a incloure aquest servei
Elaboració i execució de projectes amb impactes
ambientals
dins
del marc positius
d’activitats del CET.
Campanyes de sensibilització ambiental
• Recollida i gestió d’oli vegetal
Disseny i execució de tallers i activitats educatives
• ambientals
Recollida de residus vegetals
• Elaboració i execució de projectes amb impactes

4. CONTROL D’ACCESSOS, RECEPCIÓ I CONSERGERIA
ambientals
Control
d’accés positius
a tot tipus d’instal·lacions i també oferim el servei
de recepció
i
consergeria.
• Campanyes de sensibilització ambiental

5. SUPORT
ESDEVENIMENTS
• DissenyA
i execució
de tallers i activitats educatives ambientals
Es facilita, als clients, l’organització dels seus esdeveniments i
l’adequació dels seus espais.
CONTROL D’ACCESSOS, RECEPCIÓ I CONSERGERIA

AlEl2018,
ONADA va
va efectuar
efectuar treballs
treballs per
per un
un
2019, el
el CET
CET ONADA
import
superior
alsals
1,8
milionsd’euros.
d’euros.
import
superior
2 milions

instal·lacions de les empreses, que permeten:

9. ENCLAVAMENTS LABORALS

• Reduir costos de transport i impacte ambiental

Es desenvolupen activitats productives que tenen relació directa
Millorar la traçabilitat
amb• l’activitat
principal dels clients, fent-ho des de les seves
• Reduir
l’inventari
pròpies
instal·lacions.
una
reducció
dels
de transport
i de
•Permet
Afrontar
canvis
urgents
decostos
planificació
i programació
l’impacte ambiental
• Donar resposta a les puntes de producció
Millora la traçabilitat
Permet reduir l’inventari
Permet afrontar els canvis urgents de planificació i
programació
Facilita la resposta a les puntes de producció

19%
20%
53%
51%

41

5%
5%

23%
24%

empreses

19
18

empreses

16
15

empreses

12,4%
8,6%

clients

clients

Serveis industrials
industrials
Serveis

Altres
Altres serveis
serveis

Serveis
Serveis logístics
logístics
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empreses

+18.000 > Serveis de restauració
+24.000
+5.500
+5.000

Serveis
Serveis de
de restauració
restauració

• Etiquetat, envasat i encaixat de productes diversos
Es realitzen
tot tipus de tasques relacionades amb la logística i
• Disseny
i preparació
acabats
de productes,
com de
unapromocions
extensió del procés productiu i de
l’equip
humà
de
les
empreses.
• Mailings, encartaments, plegats
Muntatges de components
• Verificacions de peces
Acabats de productes
•Etiquetat,
Lots de Nadal		
envasat i encaixat de productes diversos
Disseny i preparació de promocions
Mailings, encartaments,
plegats
ENCLAVAMENTS
LABORALS
Verificacions de peces
Es desenvolupen activitats productives a les pròpies
Lots de Nadal

Gestiód’aparcaments
d’aparcaments
Gestió

• Acabats de productes

8. SERVEIS INDUSTRIALS

Neteja
Neteja ii manteniment
manteniment
d’espais
d’espais

Es realitzen
tot tipus de
tasques
relacionades amb la logística
7. SERVEIS
TURÍSTICS
I DE
RESTAURACIÓ
Gestió
de
bars
i
restaurants
en
col·laboració
amb empreses,
i acabats de productes, com una extensió del procés
productiu
administracions i entitats socials. Es tracta d’activitats que
i de l’equip humà de les empreses.
també es poden portar a terme a les cuines i menjadors de les
• Muntatges de components
empreses.

Jardineria
i treballs
forestals

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

Jardineria
Jardineria i treballs
forestals
forestals

• Neteja viària

3. SERVEIS
AMBIENTALS
• Neteja de vehicles

2M€

Al
el CET
CETONADA
ONADAvavaprestar
prestarels
elsseus
seusserveis
serveisaa
El 2018
2019 el
78
administracionspúbliques.
públiques.
80 empreses
empreses i iadministracions

Serveis industrials
industrials
Serveis

Es dóna
resposta
dels clients
clientsamb
ambflexibilitat
flexibilitat
Es dona
respostaa ales
lesnecessitats
necessitats dels
i rapidesa, des de la neteja planificada fins a la resolució de
i rapidesa, des de la neteja planificada fins a la resolució
situacions imprevistes.
de
situacions
imprevistes.
Neteja
d’edificis
i equipaments
viària i equipaments
• Neteja
Neteja d’edificis
Neteja de vehicles

es podenD’APARCAMENTS
portar a terme a les cuines i menjadors de les empreses.
6. GESTIÓ

Altres serveis

SERVEIS DE
D’ESPAIS
2. SERVEIS
DENETEJA
NETEJAI MANTENIMENT
I MANTENIMENT
D’ESPAIS

2 milions d’euros

Neteja ii manteniment
manteniment
Neteja
d’espais
d’espais

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

Empreses
Empreses i administracions
públiques

78
80

SERVEIS TURÍSTICS I DE RESTAURACIÓ

Jardineria
Jardineria i
treballs
treballs forestals
forestals

i execucióDE
deJARDINERIA
tasques de jardineria
o d’adequació
d’espais.
1. SERVEIS
I TREBALLS
AL MEDI
NATURAL

Suport logístic
Preparació per a conferències, exposicions, fires,...
Gestió
de bars
i restaurants en col·laboració amb empreses, adMuntatge
d’entarimats
Col·locació i retirada
taules
cadires
per festesque també
ministracions
i entitats de
socials.
Esi tracta
d’activitats

Volum econòmic per
tipus de serveis

<

El CET té un total de 119 treballadors/es, dels quals 111 tenen
SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL
alguna discapacitat i/o trastorn mental. Les principals activitats
tècnic,
realització de projectes
queAssessorament
desenvolupa són
les següents:

Distribució
Clients
Distribució de
d'empreses
per
perservei
servei

Serveis d’aparcaments

39,4%
39,7% 29,2%
29%

9,9%
8% 4,6%
6,3% 4,5%
5,3% 3,1%

Control d’accés a tot tipus d’instal·lacions
i també oferim el servei de recepció i consergeria.

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

SUPORT A ESDEVENIMENTS
Organització i adequació d’espais per a conferències,
exposicions, fires, festes, etc. Suport logístic,
muntatge d’entarimats i mobiliari.

6

8

9
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SERVEI INTEGRAL D’ORIENTACIÓ,
ACOMPANYAMENT I SUPORT
A LA INSERCIÓ LABORAL (SIOAS)

Tarragonès

La Fundació Onada i l’Obra Social “La Caixa” han renovat el con-

El dispositiu SIOAS ha permès durant el curs lectiu (de setem-

veni de col·laboració del programa d’integració laboral Incorpo-

bre a juny) donar atenció a 12 persones per millorar el seu grau

CENTRE OCUPACIONAL

ra, que té com a objectiu facilitar la inserció laboral de persones

d’ocupabilitat i la qualificació professional, tenint en compte les

Els Centres Ocupacionals de la Fundació ofereixen 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. Durant el 2019, 101 persones han realitzat:

ls

INTEGRACIÓ LABORAL I PUNTS
FORMATIUS INCORPORA

• Activitats per al desenvolupament físic i els bon hàbits saludables: esports adaptats, atletisme, piscina, gimnàstica, senderisme (urbà i

CAMPANYA SOLIDÀRIA DE LA
• Activitats per al creixement personal i benestar emocional: ioga,
relaxació, musicoteràpia,
pintura creativa,
MÚTUA
GENERAL
DE ball.
CATALUNYA
rural), tallers i xerrades sobre bons hàbits d’alimentació.

• Rols valorats a l’entorn comunitari: tasques a la biblioteca publica
deMEMÒRIA
Torreforta,
suport
a· www.fundacioonada.org
l’escola Mediterrani de Campclar, activitats
La Fundació
Onada
2018ha
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amb sinergies amb altres col·lectius del barri al Casal Cívic de Campclar.

en risc d’exclusió a l’empresa ordinària.

seves necessitats i característiques personals. Durant el progra-

Al llarg d’aquest 2019, la Fundació Onada ha donat suport a

ma s’han realitzat sessions grupals de treball de diferents competències bàsiques i transversals i un curs de formació d’Auxi-

169 persones en procés de cerca de feina, 109 de les quals són

MEMÒRIA
· www.fundacioonada.org
persones 2018
amb discapacitat.
Gràcies a la informació i suport a 59

SERVEI
INTEGRAL
D’ORIENTACIÓ,
liar de Comerç.
Els alumnes han tingut
l’oportunitat de realitzar
pràctiques en empreses i a finals d’any ja s’han realitzat 3 inACOMPANYAMENT
I SUPORT A LA
sercions a l’empresa ordinària. Al juliol va engegar de nou el
INSERCIÓ
LABORAL
projecte, que durant
12 mesos mes tindrà 10 nous participants.

TARRAGONÈS

Projectes territorials

empreses, de les quals 35 són noves empreses visitades, s’han
realitzar 64 insercions, de les quals 51 són persones amb discapacitat.

estat una de les tres
El dispositiu SIOAS ha permès durant el curs lectiu (de setembre El 2019 també s’han posat en marxa la Formació Incorpora, amb
el suport de l’Associació d’Hostaleria de Tarragona. Hi han parentitats seleccionades
a juny) donar atenció a 14 persones per millorar el seu grau
de SAAC per les persones amb dificultats de comunicació verbal.
ticipat 40ha
persones
en 2 el
cursos,
i s’han de
aconseguit
fins a data amb el
La
Fundació
renovat
conveni
col·laboració
per la Fundació Mútua
MEMÒRIAd’ocupabilitat
2018 · www.fundacioonada.org
i la qualificació professional, tenint en compte d’avui 12 insercions en empreses ordinàries: 8 dels alumnes del
• Activitats de desenvolupament motriu i terapèutic: elaboració de diverses manualitats per al suport a les activitats del servei
CAMPANYA
SOLIDÀRIA
DE
LA
SERV
CAMPANYA
SOLIDÀRIA
DE
LA
SERV
d'integració laboral Incorpora de "la Caixa", pel qual
NADES ESPORTIVES
PER
A i passa’l” amb les escoles del
General
Catalunya
al ...).
(contacontes, projecte “lliga
el conte
barri, de
suport
a Sanitas,
les seves necessitats i característiques personals. Durantprograma
el curs de
bar-restaurant
i
4
del
d’auxiliar
de
cuina.
MÚTUA
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derivada de malaltia mental que volen viure soles, en parella o
amb altres persones amb dificultats.
MEMÒRIA 2019 www.fundacioonada.org
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suport per part de Fundació Onada, al propi domicili o en pisos
DE NETEJA DEL CET D’ONADA
compartits; la Fundació disposa de 2 pisos de suport, de 4 places
Anatrac, empresa del sector tecnològic client de la Fundació des del
cadascun. També dóna suport individual a persones que viuen en
2017, ha ampliat la contractació dels serveis de manteniment de neteja
el seu domicili.

participació. El programa està adreçat a persones amb discapacitat
intel·lectual i participen tallers ocupacionals i escoles d’educació
especial del Camp de Tarragona. Enguany hi ha hagut activitats
aquàtiques, de tennis taula, esgrima, toc-bol, bitlles catalanes,
frontó, tir amb arc, petanca i altres esports d’equip.

de la Fundació, així com familiars, voluntaris i alumnes de
les escoles, instituts i a d’altres entitats del territori que han
participat amb la Fundació amb tallers de manualitats, han
elaborat conjuntament les grues de paper, vivint la implicació i
solidaritat del nostre entorn més proper.

La
Festa d’Hivern, celebrada
al Pavelló del Morell,
n’ha A
clausurat
JORNADES
ESPORTIVES
PER
laPERSONES
XXII edició de les Jornades
Esportives,
amb
la
col·laboració
AMB DISCAPACITAT de
l’ALajuntament
del
Morell,
alumnes de 1r de Batxillerat i voluntaris
Fundació Onada i el Consell Esportiu del Tarragonès han ordels
JJM
Tarragona
2018,
que han dinamitzat totes les activitats
ganitzat les XXIV Jornades Esportives per a persones amb disamb
una gran implicació, tot potenciant el caire integrador del
capacitat intel·lectual, tot un referent d’inclusió i normalització
programa.
a través de l’esport i el joc d’equip. Tallers ocupacionals i escoles

Per cada una de les grues elaborades la Fundació Mútua General de
Tarragona
Catalunya ha fet una donació d’un euro, que per a la Fundació Onada

d’educació especial del Camp de Tarragona participen tot l’any

Prelaboral per a persones amb trastorn mental. L’Espai també acull nombrosos cursos de formació, propostes de voluntariat, activitats de
A l’Espai de Trobada també s’ oferta una programació trimestral d’activitats obertes a tothom, que fomenten el coneixement i el benestar i

Fundació Aprodisca

promouen la inclusió entre tots els participants.

frontó, tir amb arc, petanca i altres esports d’equip.

SOLC

Taller Baix Camp

de Tarragona, l’Institut Escola Mediterrani, l’Escola Campclar,

Intercentres 2019, que Fundació
inclou les Estela
modalitats de petanca, bitlles

Ginac
catalanes i tir amb arc).Fundació
Cal destacar
la integració i la sensibilit-

Jeroni de Moragues, Fundació Aprodisca , Fundació Estela, Fundació Ginac, Fundació Onada, Fundació Santa Teresa, SOLC, Taller Baix

Taller del Priorat SCCL
Camp, Taller del priorat SCCL

Aquest any 2019 s’ha continuat desenvolupant sinergies amb les entitats de l’entorn que han permès potenciar les activitats i recursos del

Vila-seca, el Conservatori de Tarragona, Sanitas Residencial
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 Baldu-

POLICIA LOCAL DE CREIXELL

fa, els Mossos d’Esquadra, la Comissió de la Dona de Campclar,

Les jornades s’han convertit en un referent d’inclusió i
normalització gràcies als esforços de moltes persones que any
rere any fan possible el bon desenvolupament de les activitats.

la Biblioteca de Torreforta, la Fundació Pere Tarrés, Proyecto
Andrea i la Fundació Casal l’Amic.

CERCLE GENT JOVE PER A LA
DESCOBERTA PERSONAL

Per altra banda, a l’edifici de l’Espai de Trobada es realitzen les
activitats de l’Escola Municipal de Música de Tarragona, el Servei

PORT AVENTURA
CENTRE DE CONVENCIONS

Municipal
i la Xarxa
Telecentres
de Tarragona.
El Cercle d’Ocupació
de Gent Jove
és un de
espai
on els nois
i noies del grup
Moltes
gràcies
a
tothom
per
generar
moltes
oportunitats
l’Estreballen de manera conjunta per parlar de tot allò que consideren
pai
de Trobada!
important.
Són moments de descoberta personal per detectar

PortAventura Park manté, pràcticament des de la seva creació,

somnis i metes per a que, amb el suport necessari, puguin apoderarse per prendre les millors decisions per construir i viure el seu
projecte de vida.

la confiança en la Fundació Onada, mitjançant la contractació
directa de persones amb discapacitat i també del Servei de jardineria de part de les seves instal·lacions. Aquest any el contracte

SERVEI BON DIA A LA GENT GRAN

consisteix en el manteniment del Centre de Convencions i el seu

Durant
any s’haesposat
el programa
“Bon i
Aquest aquest
nou projecte
basaenenfuncionament
el treball grupal
de l’atenció
dia”
amb
la
voluntat
d’incrementar
el
suport
a
les
famílies
de
la i
planificació centrada en la persona, en un procés continu d’escolta

entorn, un espai molt agradable que ofereix una gran imatge als
milers de persones que anualment gaudeixen d’aquests espais.

FUNDACIÓ ICAT DE L’ADVOCACIA
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Tarragona i la seva Fundació donen
suport als projectes d’integració social i
laboral de la Fundació Onada.

LA TRUCKONADA
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La Fundació ha mogut la seva food truck pels carrers del territori, participant en les activitats i oferint deliciosos àpats a la

AGRAÏMENT ALS CLIENTS
DE LA FUNDACIÓ

població, a la vegada que afavoreix la inclusió social i laboral de
persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

Fundació
i a les
persones
deimportant
Campclar.per a la persona, en el
aprenentatge
centrat
en elgrans
que és
Un
grup de
voluntaris
voluntàries
els matins,
de
moment
present
i futur,i per
avançanttruquen
cap a unstots
objectius
concrets,
dilluns
a divendres,
a lesamics,
persones
majors de 75 anys, que s’han
amb l’ajuda
de familiars,
etc....

acollit al projecte, per donar-los un “Bon dia” i preguntar-los si es
troben bé i si necessiten alguna cosa.
La persona voluntària i la persona gran mantenen una estona de
conversa, amb l’objectiu11de reforçar la seva seguretat i dissoldre
el sentiment de solitud que pugui tenir.

HORTS SOLIDARIS
A l’espai exterior de l’edifici de l’Espai de Trobada, hi ha 14 parcel·les que treballen veïnes i veïns del barri, juntament amb persones de la Fundació Onada.

La Fundació Onada vol agrair a tots els clients que li han donat el

Aquest projecte aglutina els beneficis del treball productiu i d’au-

seu suport davant de la greu situació que viuen els Centres Espe-

toconsum amb el benestar personal, l’alimentació i la salut. Teixeix

cials de Treball sense ànim de lucre que treballen amb persones

moltes oportunitats de relacions socials basades en la solidaritat,

amb especials dificultats com són les persones amb discapacitat

el suport mutu i el treball en xarxa, en un espai on s’aposta per la

intel·lectual, les persones amb trastorn mental i les persones

protecció, la conservació i la sostenibilitat ambiental.

amb discapacitat física de més del 65%. Les importants pujades
del SMI no serien assumibles sense aquest suport!

LA FUNDACIÓ ONADA APOSTA
PER LA FORMACIÓ

Per tal d’afavorir la inserció sociolaboral de les persones
amb discapacitat, la Fundació Onada ha dissenyat un pla de
barri i també dinamitzar l’Espai de Trobada. Es destaquen les col·laboracions amb: el Casal cívic, els Serveis Socials Municipals, l’Escola
formació adaptat i amb suport individualitzat per als joves
Municipal de Música de Tarragona,
amb discapacitat i/o trastorn mental, que permet atendre
l’Associació de Jubilats i Pensionistes del Pilar, Firavida,
i donar resposta a les necessitats de les persones amb més
l’Ateneu Cultural de Dones de Campclar, el Conservatori de
dificultats d’inserció.

Els equips de la Fundació Onada van acabar líders de la V Lliga

implicació activa en el desenvolupament
del campionat.
Fundació Santa Teresa
Entitats participants: CEE Nostra Senyora del Mar, CEE Assocciació

de neteja interior i exterior dels vehicles de la policia local.

comunitat, inclusió i participació. És aquí on s’ubica un Centre Ocupacional de la Fundació, un Servei Ocupacional d’Inserció i un Servei
altres entitats del barri, els horts solidaris, el menjador jove, casals d’estiu per a infants amb discapacitat....

zació amb l’alumnat dels
centres col·laboradors,
que tenen una
Fundació
Onada

mentat aquests últims anys. Durant el 2019 s’ha afegit el servei

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

CEE Associació Jeroni de Moragues

Fotografies
a:
en activitats com tennis taula, esgrima, toc-bol, bitlles catalanes,

Una secció que es va posar en funcionament l’any 1996 i que any

La col·laboració amb l’Ajuntament de Creixell s’ha anat incre-

ha suposat una donació econòmica de 11.318€, corresponent a VI

L’ESPAI
TROBADA, SEU DE LA FUNDACIÓ ONADA
edició d aquestaDE
campanya.

CEE Nostra Senyora del Mar

de les instal·lacions, que realitza la Secció de neteja del CET d’Onada.

Els beneficiaris d’aquest servei han portat a terme diferents
rere any ha anat augmentant el nombre de treballadors gràcies a la
activitats destinades a la promoció de la seva autonomia dins i
confiança dipositada per clients com Anatrac. Realitza la seva tasca
fora de la llar, participant també en altres accions, com sortides
en empreses on la neteja és una part fonamental per als seus proculturals i d’oci, activitats esportives, o de foment per a la seva
cessos de treball, esdevenint un servei indispensable i molt valorat.
formació personal i laboral.

Els alumnes han tingut l’oportunitat de realitzar pràctiques
en empreses i a finals d’any ja s’han realitzat 3 insercions a
l’empresa ordinària. Al juliol va engegar de nou el projecte, que
durant 12 mesos mes tindrà 12 nous participants.

Amb el suport de la Diputació de Tarragona s’inicia un projecte
pilot per a 12 joves amb moltes dificultats pe incorporar-se al
mercat laboral, amb importants carències a nivell de formació i
experiència laboral. S’ha realitzat un itinerari professional i un
pla formatiu individualitzat per a cadascun dels participants, la
formació en matèries bàsiques, i el suport en tot el procés de
capacitació i millora de les oportunitats d’ocupació.
La segona fase del projecte “Una formació a mida”, ha estat
subvencionat per l’Ajuntament de Tarragona, i ha permès la realització
d'un pla individual d'inserció sociolaboral a 25 participants, que han
pogut escollir aquella especialitat tècnica-professional que millor s'ha
adequava a les seves expectatives i capacitats. Les especialitats tècnicprofessionals han estat: Hosteleria, Jardineria, Neteja i Recepció.

FESTA
DE2018
LA· PRIMAVERA
MEMÒRIA
www.fundacioonada.org
A CAMP CLAR
La Fundació dona la benvinguda a la primavera amb una festa
a les instal·lacions exteriors de l’Espai de trobada de Campclar.

DOW CHEMICAL DONA SUPORT
són una
de convivència
l’entorn i un mitjà de
sensibiALeina
SERVEI
DEamb
MENJADOR
PER
A
lització
mediambiental.
JOVES DEL BARRI

VO
AM

Uns espais que generen oportunitats de formació alhora que

L’em
un p
a les
supo

La celebració va comptar amb les actuacions musicals desin-

La Fundació Onada ofereix, amb coordinació amb l’Equip
Bàsic d’Atenció Social de Ponent de l’Institut Municipal
dels voluntaris del Bolywood i d’altres persones de l’entitat
de Serveis Socials de Tarragona, un servei de menjador
que van
aportar
artístiques.
gràcies
solidari
per les
alsseves
jovescapacitats
de l’institut
del barri.Moltes
Aquest
projecte
a totsenguany
i totes! ha comptat amb la col·laboració de l’empresa DOW
CHEMICAL.
teressades dels interns del Centre Penitenciari Mas d’Enric,

NO

L’ESTIU A L’ESPAI DE TROBADA

Dura
de r
cont
disca
recep
gesti
clien

L’objectiu
delalternativa
servei ésd’oci
promoure
hàbits amb
saludables,
Viu l’estiu
és una
per a lesels
persones
dispotenciar
l’autonomia
l’autoestima,
la integració
capacitat
i/o trastorn
mental.personal,
Sorgeix de
la demanda de
gaudir
i la sensibilització
delsl’estiu
fills adolescents
famílies
d’activitats
de lleure durant
per part de de
les les
persones
ate-amb

dificultats,
estan de
cursant
l’Educació
Secundària
ses a més
la Fundació
i de laque
necessitat
les seves
famílies de
poder
Obligatòria.
El projecte
compta amb l’acompanyament
conciliar
la vida laboral
amb
d’una educadora
dona
la familiar
durant que
aquest
suport
en projecte
la integració
període.
Aquest
ha

d’aquests
dins les
comptat
amb la joves
col·laboració
propostes d’activitats de la
Fundació.

de Dow Chemical.
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NOVA COL·LABORACIÓ AMB

CO
DE

es gràcies a tothom per generar moltes oportunitats l’Espai
obada!

MENJADOR JOVE

TARRAG

Al llarg del 2018, la Fundació Onada, ha dut a terme les següents
ssió de la Dona de Campclar, la Biblioteca de Torreforta, la
accions formatives a l’Espai de Trobada, amb la participació d’un
ació Pere Tarrés, Proyecto Andrea i la Fundació Casal l’Amic.
total de 58 alumnes:
tra banda, a l’edifici de l’Espai de Trobada es realitzen les
tats de l’Escola Municipal de Música, el Servei Municipal
MEMÒRIA 2019 www.fundacioonada.org
pació i la Xarxa de Telecentres de Tarragona.
Del Servei d’Ocupació de Catalunya

Acord Marc
Curs de cuina

Del Servei Municipal
d’Ocupació
COMUNICACIÓ
PER IMATGES

SUPORT A SANITAS

Operacions
cuinasubvenció concedida pel Departament de Polítiques d’IgualLa Fundació Onada ofereix un servei de menjador destinat
alsbàsiques de Una
(210 hores i 40 hores de pràctiques)
joves dels barris de Ponent. Un projecte que neix de la voluntat de l’Ajuntament de Tarragona, ha permès la posada en
Operacions bàsiques de bar-restaurant
tat de crear sinergies en benefici de les persones dels barris
marxa del sistema d’aprenentatge per imatges PEC, un sistema
(210 hores i 80 hores de pràctiques)
pròxims. Aquest projecte es duu a terme amb la col·laboració
de
augmentatiu
de la
comunicació per a persones amb trastorn de
Curs d’Operacions bàsiques
de cuina (270
hores
l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona i gràcies al
l’espectre autista (TEA), que té per objectiu millorar les habilitreball en xarxa amb l’Equip Bàsic d’atenció Social. S’ha
De generat
la Cambra

Un grup de persones del Centre Ocupacional dona suport regularment a la residencia d’avis de Sanitas a Tarragona, realitzant
activitats conjuntes, compartint experiències i gaudint d’una
estona amb bona companyia. Aquesta activitat aporta un paper
actiu a l’entorn comunitari i permet realitzar sinergies amb al-

i capacitats
comunicatives, augmentar la seva autonomia i
de tats
Comerç
de Tarragona

tres col·lectius, com la gent gran.

un espai de confiança on els i les joves es puguin sentir
còmo- de cuina (120
disminuir
Curs d’auxiliar
hores)l’ansietat i els problemes conductuals, a través d’un
des, des d’on es promouen uns bons hàbits alimentaris, rutines

sistema basat en l’atenció individualitzada, amb el desenvolupa-

saludables i noves xarxes de relacions socials. Es realitza una

ment d’un itinerari formatiu i un currículum adaptat a les possi-

atenció individualitzada, treballant valors, com el respecte, la

bilitats i capacitats de cada persona.

Onada han sumat sinergies per millorar les dinàmiques individuals i grupals dels alumnes de 2n de primària durant les classes
d’educació física. La Fundació Barça ha format en la metodologia

participants.

futbol net a dos joves d’Onada, que amb el suport del profes-

Actualment assisteixen al menjador, joves d’entre 14 i 16 anys

sor la implementen cada dimarts. Aquesta metodologia, utilitza

de Camp Clar, Bonavista i Torreforta.

el futbol i l’activitat física com

SERVEI PRELABORAL A CAMPCLAR

a eines de reflexió i agents de
TRIA BO, TRIA SA CAPRABO
Es tracta d’un projecte que promou la integració laboral de les persones
Les persones del Centre Ocupacional participen
en elper
projecte
canvi,
millorar la vida dels
CTIVITATS D’ESTIU EN
amb trastorn mental, mitjançant una atenció individualitzada.
“Tria bo, tria sa" de Caprabo. És un programa
educatiu
que en contextos
infants
que
viuen
El programa
Singulars,CÍVIC
adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys, té com a objectiu principal promoure la millora de l’ocupabilitat de les persones
NERGIA AMB
EL CASAL
pretén conscienciar a les persones sobre la importància que
vulnerables. Els exercicis i jocs
joves i incentivar-ne la seva contractació laboral. AA partir
la Fundació
hi hanmotivacions
participati 12
joves amb
discapacitat,
pogut realitzar
uni l’entorn, els hàbits
la compra
en la salut
saludables i les
dels interessos,
necessitats
de cada
persona, que téhan
E CAMPCLAR
que dinamitzen l’Oscar, el Dídac
curs d’Auxiliar
Jardineria,
Horticultura i Explotacions
Ecològiques,
formacióa seguir
tant en
teòriques
i pràctiques
comamb l’impacte que tenen
implicacions
relacionades
els productes
poden escollir
entre unincloent
ventall d’itineraris
quecompetències
promouen
b la voluntat d’establir
sinèrgiesdeamb
altres entitats
i el Víctor promouen l’esforç, el
que iconsumim
en el medi
l’aprenentatge
d’habilitats
socialss’han
i laborals.
competències
transversals
de feina. Durant
el 2019
aconseguit 4 insercions laborals
dues persones
hanambient i en la societat.
barri i potenciaren
activitats
totalment
inclusives, i eines
s’han per a la recerca
respecte, el treball en equip, la
nat a realitzar activitats
deciditconjuntes
continuarentre
ambels
la membres
formació del
reglada

OFERTA FORMATIVA EN EL SECTOR DE L’HOSTALERIA

Al llarg d’aquest any 2019 la Fundació ha portat a terme nombroses accions formatives a l’Espai de Trobada, amb la participació de 76 alumnes:

TARRAGONA
TARRAGONA

LS HORTS DE
L’ESPAI DE
• Un curs del Certificat de Professionalitat de nivell 2 de CUINA, amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya, dins de l’Acord Marc d’Hostaleria.
ROBADA • Dues accions formatives, en col·laboració amb el Servei Municipal d’Ocupació de Tarragona, dins el Programa Singulars, destinades a joves
espai exterior de OFERTA
l’edifici Espai DE
de Trobada
hi ha 14
FORMACIÓ
TROBADA
d’entre 16 i 29 anys,
que no tenien feinaAi L’ESPAI
volien seguir DE
formant-se
per tenir més oportunitats dins del mercat laboral.

Operacions
de bar-restaurant
Del
Serveibàsiques
Municipal
d’Ocupació
Del Servei Municipal d’Ocupació
(210 horesbàsiques
i 80 hores
pràctiques)
Operacions
de de
cuina
Operacions bàsiques de cuina
Curs
d’Operacions
de (210
cuinahores
(270 hores
(210
hores
i 40 horesbàsiques
de pràctiques)
i 40 hores de pràctiques)
Operacions bàsiques de bar-restaurant
Operacions bàsiques de bar-restaurant
(210
i 80 hores de
(210 hores
i 80 hores de pràctiques)
Dehores
la Cambra
depràctiques)
Comerç
de Tarragona
Curs
d’Operacions
de cuina
Curs(270
d’Operacions
hores
bàsiques de cuina (270 hores
Curs
d’auxiliar debàsiques
cuina (120
hores)

insercions de les quals, 42 pertanyen al col·lectiu de persones
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SERVEI PRELABORAL A CAMPCLAR

Es tracta d’un projecte que promou la integració laboral de les persones
amb trastorn mental, mitjançant una atenció individualitzada.

empreses, de les quals 34 són noves empreses visitades.

TRIA BO, TRIA SA CAPRABO
TRUCKONADA
Les persones del LA
Centre
Ocupacional participen en el projecte

cada any la És
Fundació
ha moguteducatiu
la food truck
“Tria bo, tria sa"Com
de Caprabo.
un programa
que pels carrers del

CONTACONTES IL·LUSIONADA
La companyia de contacontes IL·LUSIONADA està formada per
9 actors i actrius amb capacitats diverses del Centre Ocupacional
de la Fundació Onada. Dirigida per un dels voluntaris de la Fundació, ha presentat a escoles i teatres la seva adaptació del conte
tradicional “Els tres porquets”.

món on tot és possible. Un espectacle únic d’integració, música i
fantasia per al públic familiar, representat a l’Escola de música
Pau Casals durant la Festa Major del Vendrell i a l’Escola Estela d’Educació Especial de Tarragona, dins de la Setmana de les
Capacitats.

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
PORT SOLIDARI

DIA DE LES PERSONES
AMB CAPACITATS DIFERENTS

Per a commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, el Port

Sota el lema era SOC CAPAÇ DE FER MOLTES COSES, CONFIA

Solidari, conjuntament amb la unitat de Medi Ambient de l’Au-

EN MI, l’Ajuntament i les entitats de Tarragona va commemo-

toritat Portuària de Tarragona i la Fundació l’Onada, un any més

rar el Dia Internacional de la Discapacitat (3 de Desembre), amb

s’ha realitzat la plantada solidària de diverses espècies vegetals

un seguit d’activitats en les que la Fundació ha participat, com

dintre del recinte portuari.

els tallers Respecta’m, de prevenció de la violència masclista en

La jornada va consistir en un taller infantil per aprendre a plan-

l’àmbit de la discapacitat, la representació del conte de “Les 3

tar les diferents espècies dirigit al col·lectiu de treballadors i

porquetes” a l’Escola Estela de Tarragona, i la participació en el

treballadores de l’Autoritat Portuària de Tarragona.

manifest a la Plaça de la Font de Tarragona.

MEDI AMBIENTAL AMB

La Fundació ha l’Hostaleria,
renovat el conveni
col·laboració amb
el
amb de
la col·laboració
de l’AssociaLA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
programa d'integració
laboral Incorpora
de "la Caixa", de
pel Tarragona.
qual
ció d’empresaris
de l’Hostaleria
LA CAIXA
s'ha facilitat la inserció laboral de persones en risc d'exclusió a
*Curs d’Auxiliar de Bar-Restaurant
La Fundació Onada i la Diputació de Tarragona han signat un
l’empresa ordinària. Al 2018 s'ha donat suport a 109 persones
*Curs
d’Auxiliar
de
Cuina
conveni pel projecte de millora de l’ecosistema de la vegetació de
que estaven en procés de cerca de feina, 101 amb certificat
ribera i tasques de seguretat a l’entorn de Vespella de Gaià, dins el
de discapacitat i la resta d’altres col·lectius amb necessitats
conveni amb l’obra social La Caixa 2018.
de suport per a la integració laboral. S’han realitzat 48

De la Cambra de Comerç
De de
la Cambra
Tarragona
de Comerç de Tarragona
amb discapacitat. S’ha proporcionat informació i suport a 60
Curs d’auxiliar de cuina (120 hores)
Curs d’auxiliar de cuina (120 hores)

TARRAGONA

el·les amb una funció social, ambiental i productiva
*Curs d’Auxiliar de Jardineria, Horticultura i ExploAl llarg del 2018, la Fundació Onada, ha dut a terme les següents
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Firavida 2020. Aquesta activitat permet la integració social, la

un univers oníric on les interpretacions ens transporten a un

humilitat i la cooperació.

Aquesta iniciativa ha tingut molt bona acollida entre les persones
destinatàries del serveis, i complementa l’oferta d’activitats que
s’ofereixen des de l’edifici ubicat al barri de Camp Clar, per tal de
potenciar la inserció laboral d’aquest col·lectiu.

complements de paper, que es lluiran durant la celebració del

A través de la màgia, LES TRES PORQUETES s’endinsen en

PROGRAMA SINGULARS AMB L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA

tre ocupacional de la Fundació i els infants del Casal cívic
Campclar.

Campclar, durant l’any s’han dissenyat i confeccionat vestits i

col·lectius del territori, com els joves en risc d’exclusió.

La Fundació Barça, l’Institut-escola Mediterrani i la Fundació

ció cap a una millora de l’autonomia i l’autoestima dels joves

En col·laboració amb el grup de gent jove del Casal Cívic de

millora de l’autoestima, la creativitat i les sinergies amb altres

ESPORT I VALORS

integració, la solidaritat i el companyerisme, focalitzant l’aten-

CONFECCIÓ DE COMPLEMENTS
I VESTITS DE PAPER

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

4.2. Tarragona
EL PARC DEL FRANCOLÍ, UN PROJECTE SOSTENIBLE
AL BELL MIG DE TARRAGONA
El Parc del Francolí és un projecte de referència com a model de
desenvolupament comunitari i participació ciutadana, guardonat
al 2015, a nivell nacional, amb el Premi Integra del BBVA. El
projecte es caracteritza per ser un espai integrador, sostenible i
proper a la població. Gestionat per les persones de la Fundació,
ofereix serveis amb valor afegit la generació de llocs de treball per
a persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

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

EL PROGRAMA “ESPAÑA DIRECTO”
AL PARC DEL FRANCOLÍ

Al mes de febrer el programa ‘España Directo’ va gravar un reportatge
sobre l’activitat laboral de la Fundació Onada al Parc Francolí, que
dona feina a treballadores i treballadors amb discapacitat, que
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Torredembarra

CONVENI AMB EL DIARI
TDB ACTUALITAT

INTERMEDIACIÓ LABORAL
A TORREDEMBARRA

Onada Torredembarra va iniciar una col·laboració, el passat mes

La Fundació i el Servei de Dinamització Laboral de l’Ajuntament

per a persones amb discapacitat i/o

Els professionals d’aquest mitjà donaran suport aportant els seus

de Torredembarra col·laboren per aconseguir la inserció laboral

trastorn mental. El 2019, el Parc

coneixements i experiències a les persones del Taller de premsa

de les persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió social.

ha estat un referent en activitats

de la Fundació i conjuntament promouran accions comunicati-

Durant el 2019 s’ha donat suport a 62 persones que estaven en

obertes de caràcter social, cultural,

ves per incrementar la sensibilització entorn als col·lectius amb

recerca de feina i s’han aconseguit 12 insercions laborals.

més dificultats. Mensualment les persones del Servei Prelabo-

PROJECTE TERRITORIAL INTEGRAT DEL PARC FRANCOLÍ
El Parc del Francolí és un projecte de referència com a model de desenvolupament comunitari i participació ciutadana, guardonat el 2015,
a nivell nacional, amb el Premi Integra del BBVA. El projecte es caracteritza per ser un espai integrador, sostenible i proper a la població.
Gestionat per les persones de la
Fundació, ofereix serveis amb valor afegit i genera llocs de treball

formatius i esportius, un espai de

la zona del Polígon Roques Planes. Es tracta d’una activitat que

ambiental, on es genera i es com-

és un projecte de referència com a model de
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gairebé 700 participants, la segona edició de la Caminada de la

AMA “ESPAÑA DIRECTO”
EL FRANCOLÍ
DOW CHEMICAL DONA SUPORT

Llum, amb 400 participants en les dues distàncies de 7 i 13km i
el Trot dels Innocents, que va recollir regals de reis per als infants del Camp de Tarragona.
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i la sensibilització dels fills adolescents de les famílies amb
més dificultats, que estan cursant l’Educació Secundària
sones que estaven en recerca de feina i s’han aconseguit 12 inserObligatòria. El projecte compta amb l’acompanyament
cions laborals. Dow Chemical
d’una educadora que dona
és una empresa especialment
suport en la integració
compromesa amb el col·lectiu
d’aquests joves dins les
de persones amb discapacitat!
propostes d’activitats de la
Fundació.
risc d’exclusió social. Durant el 2019 s’ha donat suport a 62 per-

EL CLUB ESPORTIU
ADRENALINA

permetrà apropar aquestes persones a un treball de competèn-

parteix el coneixement.

EL FRANCOLÍ, UN PROJECTE SOSTENIBLE
IG DE TARRAGONA

ub Esportiu Allibera Adrenalina ha escollit
14
com a espai per organitzar alguns dels seus

VOLUNTARIAT CORPORATIU
AMB BIC GRAPHIC

tiu d’oferir oportunitats d’enriquiment mutu.

ral realitzaran el repartiment del Diari pel centre del poble, i

relació, d’oci creatiu i d’educació

rragona

de novembre, amb el nou diari local TDB Actualitat, amb l’objec-

cies específiques, així com d’inclusió social i comunitària,

COL•LABORACIÓ AMB LLARS
D’INFANTS, ESCOLES I INSTITUTS
La Fundació Onada participa activament, des de fa uns anys,
amb el Pla d’Entorn Municipal de la Regidoria d’Educació de

ACTIVITATS OBERTES A FAMÍLIES

l’Ajuntament de Torredembarra. També compta amb la partici-

La Fundació ha organitzat diverses xerrades i activitats per

pació d’altres entitats i associacions de l’àmbit cívic, social i cul-

poder compartir amb les famílies, com els esmorzars de Sant

tural, amb l’objectiu de donar a conèixer i apropar les diferents

Joan i Na- dal, tallers de ioga, origamis i astronomia i diverses

activitats que es realitzen, als infants i adolescents de totes les

xerrades, com la d’Incapacitació i Tuteles o el Yo cómo tú.

escoles i instituts del municipi.

Mantenint les tradicions, s’han celebrat l’arribada de les

Des d’Onada s’ han ofert durant el primer semestre dos tallers,

vacan- ces d’estiu amb L’ONADA A LA FRESCA, amb la

per diferents franges d’edat:

participació del voluntariat i famílies; i al desembre, per

• Tallers d’elaboració artesanal del sabó, a les instal·lacions de

commemo- rar el Dia Internacional de la Diversitat

la Fundació, per a escolars de 3r i 4rt de primària, i 1er d’ESO.

Funcional: el VERMUT ELECTRÒNIC que enguany s’ha

• Taller de contacontes, a les llars d’infants, i a les escoles, pels

celebrat a la plaça de l’Escorxa- dor, amb molta participació

nens de Cicle Infantil.

ciutadana.

En solidaritat amb les víctimes de les inundacions del riu Francolí al mes d’octubre, la Fundació Onada ha organitzat una acció
de voluntariat per rehabilitar la zona del Parc Francolí, que tamVOPAK
TERQUIMSA COL·LABORA
bé ha patit les conseqüències de les inundacions.
AMB
L’OCUPACIÓ
A la jornada s’hi ha sumat voluntariat del Centre Ocupacional

L’empresa Vopak Terquimsa ha col·laborat amb la Fundació amb
de l’entitat, de
un projecte de capacitació professional i suport individualitzat
l’empresa Bic Graa les persones amb discapacitat i/o trastorn mental. El seu
phic i del Prograsuport ha permès la inserció laboral de 4 persones.
ma

Singulars

l’Ajuntament

de

de

Tarragona.

NOUS LLOCS DE TREBALL A SIRUSA
Durant
el 2018 la Fundació PORTUÀRIA
ha iniciat un nou servei a la Incineradora
AUTORITAT

de L’Autoritat
residus urbans
de Tarragona
que permet
incrementar
la al
portuària
de Tarragona
renova la
contractació
contractació
de
persones
amb
Centre Especial de Treball de la Fundació Onada per a l’execució
discapacitat.
nou servei de les
de zones enjardinades i el rentat
del servei deEl
Manteniment
recepció
consisteix
em
tasques
de
dels vehicles.
gestió i control d’entrada, atenció al
client i suport al servei de bàscula.

“EL PARC DEL FRANCOLÍ, GUIA
PER CONÈIXER ELS ARBRES”

La Fundació Onada, en col·laboració amb Veu de Ponent, va
organitzar a COL·LABORACIÓ
la tardor una visita guiada
Font-Quer,
AMB de
ELRaúl
PORT

DIA DE LES PERSONES AMB
CAPACITATS DIFERENTS
Sota el lema era JO SOC CAPAÇ, l’Ajuntament de Tarragona
va organitzar el Dia Internacional de la Discapacitat, una
jornada molt emotiva, plena d’actes significatius, música i
danses. Els nois i noies del Centre Ocupacional de la Fundació
hi van participar elaborant i llegint un manifest.

PROJECTE APS LA SALLE
TORREFORTA

L’APS (APrenentatge Servei) és una proposta innovadora que
integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts
i valors. El Centre Ocupacional de la Fundació hi ha participat
amb un conjunt d’activitats esportives com futbol, bàsquet,
hambol, petanca o zumba dirigides per un grup d’alumnes
de l’escola Salle Torreforta, per treballar hàbits saludables, la
pràctica d’activitat física, així com passar-ho bé creant vincles
d’amistat amb els participants.

EL·LABORACIÓ DELS TROFEUS
DEL CN TÀRRACO

Per primer cop, El Club Natació Tàrraco ha encarregat
l'elaboració dels trofeus de la seva IV edició de la Tàrraco
Aigües Obertes a les persones del Centre Ocupacional. Els
trofeus han estat elaborats amb el suport de la ceramista
Camil·la Pérez.
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SINERGIES AMB LA COMUNITAT
A Torredembarra la Fundació compta amb la col·laboració de diverses entitats i agents comunitaris amb els que es comparteixen sinergies:
• els Nois de La Torre van encarregar diverses manualitats per entregar en el seu sopar de gala;
• la Farmàcia COGUL col·labora regularment fent comandes de bosses pintades a mà i el disseny del seu calendari;
• l’Associació de Veïns de Baix a Mar, per qui s’elaboren les manualitats que adornen la plaça pel sopar popular de Sant Joan.
• El GRUP CANTI-CONTES ha visitat diverses vegades la Fundació per representar els seus contes cantats.
• Amb els nens i nenes de l’Associació CAP-I-CUA es va fer un taller de cuina marroquina i una gincama.
• Amb els Xiquets de la Torre es va compartir una Jornada Castellera inclusiva.
• Diverses entitats han gaudit dels Taller de Sabonada, com els alumnes del SOC o el grup de gimnàstica de Gent Gran que organitza
l’Ajuntament de Torredembarra.
• Gràcies a la col·laboració amb l’UCEP Torredembarra, la Fundació va poder participar a la Fira Fora-Stocks, la Fira de la Transició i el

BOOKCROSSING: UN NOU
PROJECTE AMB LA BIBLIOTECA
MESTRA MARIA ANTÒNIA.

COL·LABORACIÓ
AMB TORREDEMBARRA
Aquest 2019 també s’han iniciat activitats conjuntes amb Càritas,

Cada vegada són més les activitats conjuntes amb la Biblioteca

consolidades amb la signatura d’un Conveni de Col·laboració entre

de Torredembarra: voluntariat actiu en tasques específiques de

entitats per col·laborar en el GRAN RECAPTE D’ALIMENTS anual

la Biblioteca, tallers de manualitats i lectura per a infants, entre

i en dues activitats conjuntes setmanals, com són el voluntariat ac-

d’altres activitats. Enguany el grup de Prelaboral ha iniciat un

tiu a FILIGRANA, la botiga de roba de segona mà, i un taller de ma-

nou projecte de BOOKCROSSING, mitjançant el qual setmanal-

nualitats amb participants del

ment es reparteixen llibres de la Biblioteca als establiments i

Taller de Memòria de Càritas.

botigues participants del municipi.

La Sínia, el GETE-Ecologistes en Acció i l’Agència de Residus de Catalunya en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus,

ERASMUS +: VIATGEM
A PORTUGAL!

el Centre Ocupacional de Torredembarra hi va participar amb un taller d’elaboració de sabó a partir de l’oli usat.

A iniciativa d’una de les persones del Servei Ocupacional d’In-

Mercat d’Intercanvi i Segones Oportunitats. Aquest darrer, organitzat per GEPEC-Ecologistes de Catalunya, l’Associació Mediambiental

serció, la Fundació ha participat per primera vegada en un projecte innovador Erasmus per a persones amb diversitat funcional, mitjançant l’Associació Globbers. Després d’una primera
trobada al juliol, per tal de programar activitats, a l’octubre 3
persones van viatjar a São João da Madeira (Oporto), en una trobada amb entitats d’altres països (Croàcia, Itàlia, Rumania, amb
Portugal com anfitrions) per compartir experiències. Una experiència única i ben enriquidora per tots!

EL BANC BLAU DE LA SALUT
La Fundació Onada ha participat en un Projecte de Salut Comunitària liderat pels professionals del CAP Torredembarra, juntament amb d’altres entitats, associacions i agents comunitaris del
municipi. S’han fet diverses sortides itinerants amb el banc com a
nexe, enquestant a la població sobre aspectes bàsics de qualitat de
vida, amb l’objectiu de detectar les necessitats de la gent i poder
treballar per la promoció de la salut des d’un àmbit sociosanitari.

MILLORES AL CENTRE DE TORREDEMBARRA
Aquest any 2019 hem pogut millorar significativament les instal·lacions de la Fundació a Torredembarra, guanyant en confortabilitat i seguretat. Gràcies a la “Fundación Once para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad” hem millorat l’equipament contra incendis i la xarxa elèctrica de baixa tensió. El Departament de Treball, Acció Social i Famílies, mitjançant una subvenció procedent d’herències intestades, també ens ha ajudat a instal·lar un
sistema de climatització en el recinte, per millorar el confort de les persones durant tot l’any.
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Balanç Social
La FUNDACIÓ PRIVADA ONADA és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, amb CIF G43768019, i núm de registre 2034 en el
registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, on està catalogada com a benèfica de tipus assistencial.

Missió

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

Col·lectius
beneficiaris
i àmbits
d’actuació

Catalunya. Tarragona. Comarca Tarragonès

2017

2018

2019

Persones amb discapacitat i/o trastorn mental i
col·lectius vulnerables

674

662

794

Centres Ocupacionals

94
62
50
12
32
17
15
341
266
75
121
18
10
8
103
109
9

93
58
45
13
35
19
16
290
206
84
146
23
15
8
103
119
11

101
59
46
13
42
26
16
425
332
93
123
23
15
8
100
134
11

Servei de Teràpia Ocupacional
Tarragona
Torredembarra
Servei Ocupacional d’Inserció
Tarragona
Torredembarra
Serveis d’Integració Laboral
Serveis d’Integració laboral extern
Unitat de Suport a l’Activitat Professional
Centres Formatius
Servei Prelaboral
Tarragona
Torredembarra
Formació i plans d’ocupació
Centre Especial de Treball
Serveis de Suport a la Llar

Patronat

Format per 2 dones i 10 homes, el Patronat supervisa l’activitat i pressupost de la Fundació.
Manté 4 reunions ordinàries a l’any. La relació amb la direcció es realitza mitjançant reunions
periòdiques i un seguiment continuat per part del President.

Bon govern

El Manual de Bon Govern recull el codi ètic i les pautes d’actuació per a totes les persones de l’entitat.
El Patronat i l’equip directiu es comprometen a proporcionar els mitjans necessaris per difondre,
promoure, incentivar i contribuir al compliment de les seves pautes de conducta, mitjançant el
Manual de Polítiques (d’atenció a la persona, de recursos humans, econòmiques, d’innovació,
de satisfacció, comercials, de qualitat, de prevenció de riscos laborals, de medi ambient,
de comunicació corporativa, de transparència, de confidencialitat i de protecció de dades, de prevenció de delictes, de sistemes d’informació i comunicació, de recursos i d’infraestructures
i de compres / proveïdors) i el Protocol d’Assetjament.
El Reglament de Bon Govern recull els principis d’actuació del Patronat i l’equip directiu,
i les normes de conducta de les persones que els componen.

Informació pública

Comunicació interna: intranet www.fundalis.org, circulars, email, cartelleria
Comunicació externa: web, notes de premsa, cartellera exterior, xarxes socials.
Canals de comunicació
amb persones usuàries
i col·lectius beneficiaris

www.fundacioonada.org
www.Facebook.com/FundalisTGN
www.Twitter.com/FundalisTGN
www.Instagram.com/fundalistgn
www.Linkedin.com/in/fundalis

231 seguidors
940 seguidors
542 seguidors
69 seguidors

Col·laboració
amb altres
organitzacions
i/o agents

La Fundació forma part activa de les organitzacions DINCAT (Plena Inclusió) i AEES DINCAT,
per crear xarxa i aportar millores al sector de les persones amb discapacitat intel·lectual,
així com de la CEPTA. Col·labora regularment amb les altres entitats de Sinergrup
(Grup d’entitats amb Sinergia Social) i participa d’una gestió conjunta amb la resta d’entitats
de Fundalis (Fundació Ginac i Fundació Santa Teresa del Vendrell).
També participa en les entitats compartides següents: Empresa d’Inserció de les
Comarques de Tarragona i Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona.
La Fundació treballa en col·laboració amb diferents agents públics
(Generalitat, Ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació) i privats
(empreses, entitats d’iniciativa social,...) per a la consecució dels seus objectius.

Voluntariat

A la Fundació col·laboren 110 persones voluntàries, que formen part del projecte
“Vols? Sentir el Voluntariat”, amb l’objectiu d’oferir oportunitats d’enriquiment mutu
entre cada persona voluntària i la persona amb diversitat funcional
i/o dificultats derivades de la salut mental, del col·lectiu de gent gran
i de les seves famílies, així com de les persones en risc d’exclusió social.
El valor del voluntariat és incalculable!
Tenim la gran sort de poder comptar amb el seu suport!

Serveis que ofereix la
Fundació

Activitat laboral i
econòmica del CET

18

La Fundació publica la seva memòria anual , Informació econòmica i financera, la
gestió, identificació, valoració i seguiment dels riscos (Compliance) i els Principis i
valors que fonamenten les bones pràctiques de govern i gestió
https://www.fundacioonada.org/documentacio/

La Fundació disposa de Centres Ocupacionals (STO i SOI), Centres formatius (Prelaboral i
Formació ocupacional), Serveis d’integració laboral (SCAPS-USAPS i SSIL extern), Serveis de
Suport a la Llar, Projectes territorials integrats i el Centre Especial de Treball (CET).
També participa en nombrosos projectes socials adreçats a les persones
que pateixen més dificultats.
El Centre Especial de Treball disposa d’una àmplia cartera de serveis:
Jardineria i treballs forestals, neteja i manteniment d’espais, serveis ambientals,
control d’accessos, recepció i consergeria, gestió d’aparcaments, suport a esdeveniments,
serveis industrials i enclavaments laborals. La Fundació col·labora amb empreses socialment
responsables i administracions que volen oferir oportunitats a les persones amb discapacitat
amb especials dificultats d’inserció com ara, les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever i les persones amb discapacitat física de més del 65%. Els recursos obtinguts
cobreixen els costos laborals i ajuden a crear nous llocs de treball adreçats a aquest col·lectiu.

19
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Ingressos 2019

INGRESSOS
4 milions d’euros
Facturació
Centre Especial de Treball

Pla de formació

Serveis Socials

51%

Pla de formació

Altres

44%

100 accions formatives
134 professionals
formats

5%

Despesa en formació

Personal que ha rebut formació
Total personal

10.903 €

Dones

56
42%

Homes

Professionals
amb discapacitat
Dones

78

23

58%

27%

Voluntariat

Homes

Dones

62
73%

Homes

9

4

69%

31%

Despeses 2019
DESPESES
Personal

Compres

Altres Despeses
d’Explotació

Amortitzacions

71%

12%

13%

4%

Participació en pressupostos
CET

Centre
Ocupacional

Centres
Formatius

Integració
laboral

Serveis Llar

Altres

68%

20%

4%

3%

3%

2%

Contractació
i pla d’igualtat
d’oportunitats

Equip directiu

Durant el 2019 s’ha seguit treballant per garantir la qualitat de la contractació i la promoció dels
treballadors i treballadores, fonamentalment de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental,
millorant la seva formació i ocupabilitat. La Comissió d’Igualtat està treballant en la revisió del Pla
d’Igualtat 2021-2024.

Plantilla

6

Professionals
amb
discapacitat

179

Personal acollit a mesures
de conciliació

127

Residents
comarca
Tarragonès

Contractes
indefinits

8

109

132

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

4

2

75

104

37

90

6

2

41

68

66,6%

33,3%

42%

58%

29%

71%

75%

25%

38%

62%

Mitjana d’edat

42,9

Prevenció de riscos laborals
La Fundació reforça la seguretat laboral amb diferents eines: seguiment del
Comitè de Seguretat i Salut, reunions de coordinació, assemblees, avaluacions dels
Riscos del lloc de treball, Programa d’actuacions preventives, visites de seguretat,
investigació d’accidents i incidents, incorporació de mesures i accions de millora,
auditories del sistema de gestió del programa de formació.
Hem tingut 11 accidents amb baixa el 2019 (amb 300 dies de baixa acumulats),
cap d’ells greu. Ens mantenim amb un indicador d’accidentalitat per sota de les
mitjanes del nostre sector.
La Fundació manté la certificació en la norma OHSAS 18001 (gestió de la Prevenció
de Riscos Laborals).
Aquests bons resultats són fruit de l’aposta que l’entitat i els diferents
departaments fan en matèria de PRL, i la integració de la prevenció en totes les
actuacions del dia a dia.

106
82

73

2011

59

59

59

2012

2013

2014

79
67
54

2015

2016

2017

2018

2019

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

Qualitat
66,6%

33,3%

42%

58%

27%

73%

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

Homes

Equip directiu
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Plantilla

Professionals
amb discapacitat

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

FUNDACIÓ TUTELAR DE LES COMARQUES DE TARRAGONA.
QUALITAT I PROXIMITAT AL SERVEI DE LES PERSONES
La Fundació Privada Tutelar de les Comarques de Tarragona (FTCT) és una entitat d’iniciativa social, sense
ànim de lucre, que neix l’any 2006 fruit del treball conjunt entre quatre entitats de les comarques de Tarragona, l’Associació del Taller Baix Camp, la Fundació Santa Teresa del Vendrell, la Fundació Ginac i la
Fundació Onada, amb la finalitat de vetllar per les persones de les seves comarques, des d’una organització

EMPRESA D’INSERCIÓ: PROJECTE COMPARTIT D’INSERCIÓ LABORAL

diferent i independent de les entitats que els hi ofereixen serveis.

A finals de l’any 2018, les entitats que formen Fundalis van activar l‘EI, Empresa d’Inserció de les comarques de Tarra-

Posteriorment es va incorporar al projecte la Fundació La Muntanyeta, i a finals de 2019 també s’ha incor-

gona, amb l’objectiu de donar resposta en els processos de formació i inserció laboral a col·lectius vulnerables.

porat la Fundació Estela, de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.
La missió de la Fundació és garantir el benestar i la felicitat de les persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental i persones grans

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

tutelades, la defensa dels seus drets personals i patrimonials i el respecte dels seus interessos.
La FTCT considera com un dels valors més importants, la proximitat. El treball individual amb cada persona i la coordinació amb les entitats
que els ofereixen serveis, configuren un model d’atenció de proximitat que ajuda a garantir el seu benestar la seva qualitat de vida.

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

SUPORT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

a 45 persones i ha aconseguit 15 insercions laborals.

Durant el 2019 la FTCT ha promogut un canvi organitzatiu a l’entitat, per tal d’adaptar-se al seu creixement en volum de serveis i persones ateses. Implementant i adequant la seva organització a un sistema de gestió basat en models de qualitat que permetin abordar amb

Projecte mediambiental amb la Diputació de Tarragona i La Caixa

garanties el creixement previst pels propers anys.

L’Ei, en col·laboració amb la Fundació Santa Teresa i el suport de Fundació Bancària

Per dur a terme aquest projecte, la Diputació de Tarragona ha col·laborat amb la quantitat de 10.000 euros.

“La Caixa” i la Diputació de Tarragona, ha portat a terme el projecte de millora de la
Riera de Marmellar i els torrents de la Moixeta, a la Juncosa de Montmell, i de les Se-

Persones tutelades

gueres, a La Bisbal del Penedès.

80

Aquest projecte ha permés la inserció de quatre professionals, que han rebut formació dins de l’entorn de treball, dirigint el seu perfil laboral cap a l’operari forestal.

70

Aquestes actuacions també han tingut repercussió positiva al benestar i la salut de les

60

persones, tot millorant l’accessibilitat a la ciutadania per poder-hi realitzar activitats

50

saludables com el passeig, el senderisme, i la contemplació d’espais naturals d’interès
ecològic, paisatgístic i amb una important diversitat d’espècies pròpies de la zona.

40
30
20
10
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de persones
17,11%
30,26%
3,95%

Tarragonès
Baix Camp
Alt Camp
Baix Penedès

48,68%
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VOLUNTARIAT: LA TRANSFORMACIÓ DE LA REFLEXIÓ EN ACCIÓ
Vols? Sentir el Voluntariat és un projecte compartit a la Fundació Santa Teresa, la Fundació Ginac i la Fundació Onada que ofereix a la
ciutadania que vol emprendre des de la participació, el compromís i la responsabilitat de SUMAR I TRANSFORMAR, la oportunitat de ser
partícips en la resolució i l’avenç de la realitat social, engrescant-la a formar part del projecte amb la màxima complicitat i procurant la
millora del seu entorn més proper.

IV TROBADA D’ENTITATS SOCIALS
DEL VENDRELL
Mil raons per moure’ns...! està organitzada per 12 entitats per
reconèixer la tasca del voluntariat social al territori i apropar-la
a la ciutadania. Els visitants van poder aproximar-s’hi per tal

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

de trobar informació de primera mà, prendre consciència i reflexionar sobre el que pot aportar cadascú a la comunitat. La
trobada va comptar amb actes de diferents persones i entitats
del Vendrell, sumant i posant en valor l’acció voluntària.

que és la nostra comunitat es pugui continuar desenvolupant.

EL VOLUNTARIAT, EN PEU DE VIDA!
El 5 de Desembre del 2019 a Tarragona es va celebrar el Dia
Internacional del Voluntariat amb el lema “El voluntariat i la
transformació social” amb moltes activitats i la lectura d’un manifest, un extracte del qual és:
“El Voluntariat és la veu crítica i compromesa de la ciutadania, contra les desigualtats. I per tant, MANIFESTEM que (…) el Voluntariat:
• Aposta per un canvi de model de vida on les persones ocupin el primer terme
• Sap que la defensa de les persones ha d’anar més enllà d’actuacions directes i puntuals, de qui hi participa i s’hi compromet.
• S’obre a un compromís amb la vida, amb la justícia i amb

Vols? sentir el Voluntariat és un projecte actiu i dinàmic on aquest 2019 s’hi han implicat i compromès un total de 96 voluntaris/àries de la
Fundació Santa Teresa del Vendrell, 25 a la Fundació Ginac de Valls i 123 a la Fundació Onada de Tarragona i Torredembarra, establerts
en els diferents programes que en formen part:
• Vols? Aportar Coneixements, on es produeixen interrelacions mitjançant un intercanvi d’experiències i coneixements.
• Vols? Quedar, on es comparteixen vivències d’interessos comuns.
• Vols? Acompanyar, on es dóna suport per apropar benestar en diferents vessants de la vida.

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

• Vols? Conviure, on famílies voluntàries ofereixen possibilitat de convivència dins el seu nucli familiar.

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

CONNECTA’T AL VOLUNTARIAT.

• Vols? Col·laborar en família, on els propis familiars de les persones ateses a l’entitat, comparteixen dinàmiques de vida.

El teu temps i el teu compromís poden marcar la diferència.

Des del Vols? s’entén el voluntariat com una experiència vital que

“Connecta’t al voluntariat”, present al Vendrell durant el mes

mou a les persones a compartir altres vivències amb més gent i por-

d’abril, és una exposició itinerant que recull el testimoni de per-

tar a la pràctica un compromís de participació ciutadana i de trans-

sones voluntàries d’arreu del país. El muntatge, promogut des de

formació social.

l’associacionisme i el voluntariat de la Direcció General d’Acció

“L’acció voluntària és un espai on invertir el temps per aprendre a

Cívica i Comunitària (DGACC), explica les seves vivències, emo-

conviure amb la ciutadania des del compromís, l’empatia i la res-

cions i sensacions, a fi de donar a conèixer què és el voluntariat

ponsabilitat, mitjançant la reflexió i la pràctica. La reflexió és el

i els diferents àmbits on es pot desenvolupar.

punt de partida, que sense la posada en escena es queda en això; el

Vols? sentir el voluntariat forma part d’aquesta exposició de la

tret de sortida. El voluntariat és la transformació de la reflexió en

mà de la Maria Lladó, persona activa al programa Vols? Aportar

acció”.

coneixements, que ha posat a disposició sessions individualitzades de massatges per tal d’aproximar benestar a les persones que
han decidit assistir-hi: “...El voluntariat cada dia em fa créixer.

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

riquiment humà, em sento molt bé, sóc feliç...Jo quan soc aquí

lor de l’esforç, de l’enginy i de la generositat. Les funcions han

m’oblido de tot. Per mi el voluntariat és una entrega.

estat un gran èxit, ja que a part del gran treball de les actrius i

La Maria anima a les persones a realitzar acció voluntària :“Si la per-

els actors, l’espectacle va acompanyat de música, d’efectes de so

sona ho sent, que ho faci. Sentirà una satisfacció grandiosa. No és cap

i d’un bon decorat. S’ha comptat en tot moment amb el suport

repte, és una acció que ha de sortir de tu...I al cap d’un temps d’estar

incondicional de l’Agustí, un voluntari de l’entitat, que aporta

activa s’adonarà que aquest sentir-se bé li aporta molt enriquiment...”

molta energia i creativitat.

VOLUNTARIAT CORPORATIU
A VALLS
La Fundació Ginac promou el voluntariat corporatiu a Valls,

TROBADA AMB EL VOLUNTARIAT
AL TAST SOCIAL

LA GENT GRAN S’ACTIVA
EN SINERGIA!

La Trobada d’Associacions Socials del Tarragonès, TAST SO-

Unir-se sinèrgicament crea un resultat que maximitza les vi-

convidant a les empreses a incloure la diversitat i la integra-

CIAL té com a objectius donar valor al voluntariat com a eina de

vències viscudes, per això, i en aquesta línia, el col·lectiu de per-

ció com a part de la Responsabilitat Social Corporativa a través

transformació social i fer visible l’ample ventall d’àmbits amb

sones grans de la Fundació Santa Teresa, de la Fundació Ginac

del seu voluntariat, implantant models de gestió ètics i de fo-

els quals col·laborar.

i de la Fundació Onada s’activen en sinergia per tal de gaudir

ment del desenvolupament sostenible. Durant l’any, volunta-

Organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social amb

i compartir noves experiències programades, afavorint la seva

riat d’empreses com “La Caixa”, la Fundació Adecco o IPTSA del

la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació de

qualitat de vida.

Polígon de Valls, han realitzat diferents activitats compartides

Tarragona, l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació Repsol, al 2019

Per poder organitzar aquestes sinergies, les persones grans, que

amb les persones de la Fundació, aprenent i enriquint-se els uns

s’ha realitzat la sisena edició, amb més de 25 entitats partici-

formen part del camí de vida de l’envelliment, realitzen reu-

dels altres i millorant la integració social de les persones amb

pants, entre elles la Fundació Onada i la Fundació Santa Teresa.

nions amb l’objectiu de prendre part i decidir quines experièn-

capacitats diverses.
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Conec moltes persones diferents a mi. M’aporta satisfacció, en-

nostre imaginari col·lectiu. També és un relat que fomenta el va-

cies volen viure i compartir.
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FUNDALIS ACULL LES JORNADES
SSAPLL
“DONEM-LI UN TOMB”
DINCAT/AEES DINCAT #10
ANYS CONGELATS

D'ENTITATS DE L'AEES

Diverses manifestacions
i reunions
al llarg de El
l’any,
organitzades
l’Associació
Empresarial
Social
(AEES Dincat),unes
han comppassat
6 de per
juliol,
Fundalis
va ser d’Economia
l’encarregat
d’organitzar
2018 vam participar
al II Congrés
d'entitats
tat amb la participació de les entitats que formen Fundalis. L’11 d’abril, 6.000 persones amb discapacitat, professionals i famílies de tot
Jornades dintre del marc del Grup de Treball del Servei de Suport
s i persones , que va tenir lloc a Barcelona, al
Catalunya, van omplir els carrers del centre de la ciutat de Barcelona i les entrades de la Delegació del Govern de l’Estat, del Departament
a l’Autonomia a la Pròpia Llar de Dincat – Plena Inclusión, amb el
ant Pau. Juntament
amb
de 50 entitats,
d’Economia
i delmés
Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies. Una segona manifestació el 21 de maig, va servir per tornar a reclamar
títol “SSAPLL.
Donem-li
un tomb”,
on esi l’exercici
va proposar,
persones
del finançament
serveis d’atenció
a les persones
amb discapacitat
intel·lectual
del dretaalles
treball
de les persocompartir ell’actualització
valor de les
aliances i dels
el seu
nes amb discapacitat amb especials dificultats assistents,
dins dels Centres
Especials
de
Treball
d’iniciativa
social.
reflexionar sobre la tasca que es desenvolupa des del servei
stres organitzacions.
amb una mirada crítica.

gent gran s’activa en sinèrgia!

rea un resultat que maximitza les vivències
questa línia el col·lectiu de persones grans de
, de la Fundació Ginac i de la Fundació Onada
tal de gaudir i compartir noves experiències
a seva qualitat de vida.

questes sinèrgies, les persones grans, que

una peça fonamental, ja que permet actuar
amb uns mateixos criteris, treballats i
consensuats, aportant en definitiva un
millor resultat i major valor als serveis.

estructurar tot un context de l’organització.
Aquest anàlisi i estructura documental
queda recollit en el Manual de Bon Govern,
i el següent mapa representa quina seria la
seva estructura:

sistema de gestió int
5. Resultats: amb el qu
comandament integ
nivells d’indicadors
d’estratègia, operaci

SISTEMA
INTEGRAT
DEFundalis
GESTIÓ
Des
del segon semestre
del 2017,
ha
Les entitats de Fundalis comparteixen un Sistema Integrat de Gestió, orientat a les noves normes ISO i amb la
Per la seva banda, el Manual de Bon Govern
vingut
treballant en la implantació d’un Sistema
A banda d’aquest treb
certificació dels sistemes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals (PRL). Aquest sistema ens permet actuar
volmillor
emmarcar
documents
més
importants
de
Integrat
(qualitat,
ambient
i
i rellevant, durant el 2
ambGestió
uns mateixos
criteris,
treballatsmedi
i consensuats,
aportant
un
resultat els
i major
valor als seus
serveis,
així com
simplificar ii salut)
agilitzar
tota la documentació
actual del
sistema. de
Aquesta
anàlisi que
i estructura
documentalper
queda
recollidai en el també les auditories qu
Fundalis
ens serveixen
orientar
seguretat
orientat
a les noves normes
ISO
Manual de Bon Govern, que serveix per orientar-se i guiar-se en el dia a dia. El Manual està composat per:
guiar el dia a dia de la Funtació. Breument, el
publicades al 2015. S’ha treballat intensament
a terme l’ equip auditor
Manual està composat pels següents nivells:
amb
2 objectius:
a) visió,
elaborar
unestatuts
nou sistema
de d’aliances.
Applus. Els resultats obt
1. Identitat:
Missió,
valors,
i document
2. Bon
govern:
manualamb
de polítiques
codi ètic. de
1. Identitat: composat per Missió, visió,
gestió
que
compleixi
els nousi elrequisits
continuar aprenent, i en
3. Estratègia, que inclou el pla estratègic (mapa estratègic, línies estratègiques i objectius estratègics), organigrama i cartera de serveis.
valors, estatuts i document d’aliances.
les noves normes (versions 2015 per Qualitat
diferents aspectes del
4. Gestió operativa, que conté el propi sistema de gestió integrat.
i Media
Ambient),
i b) revisar
l’actual sistema
diferents serveis que la f
2. Bon
govern: composat
un manual
de
5. Resultats:
amb el quadre
de comandament
integral i indicadors
de governança,
estratègia, per
operacionals
i de suport.
documental elaborat fa més de 15 anys, amb la
les persones.
polítiques (que inclogui noves polítiques

Malgra
un núm
Confor
darrers
incidèn
resoltes
serveix
process

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

LLIBRE BLANC
Les entitats que formen Fundalis han col·laborat a la confecció del
“Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb
discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de
Catalunya”, elaborat per AAES Dincat i l’IESE, en el que es proposa

7.6. El lot solidari dels treballadors de Fund

un nou model de futur per garantir l’exercici del Dret al Treball de
les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

Durant el 2019 s’han realitzat també les auditories que anualment porta a terme l’equip auditor extern de l’empresa Applus. Els resul-

A l’acte de presentació a Barcelona van assistir 250 persones,

tats obtinguts han estat positius i ens permeten continuar aprenent i millorant en els processos dels serveis que ofereixen les diferents

entre les que hi havia representants de les diferents entitats as-

entitats per a les persones.

sociades a l’AEES Dincat, responsables d’entitats afins, membres

Seguint la iniciativa d’anys anteriors, aquest Nadal els treballadors i
treballadores del grup Fundalis han renunciat al lot de Nadal per destinar
l’import (més de 4.000 ) a un projecte social.

del Govern de la Generalitat i representants dels diferents grups
parlamentaris.

https://www.fundaciosantateresa.

El projecte social d’aquest any és la Fundació Centre d’Iniciatives
Solidàries Ángel Olaran, que desenvolupa projectes l’ajuda humanitària,

org/wp-content/uploads/2019/06/Llibre-blanc-dincat.pdf
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sanitària, social i educativa a Wukro, a la zona del Tig
en col·laboració amb el missioner basc Ángel Olaran

Amb el lot solidari 2018 s’ha col·laborat per acons
2.400 nens orfes que viuen a Wukro i disminuir
els problemes que afecten a 5 milions de nens
orfes en un país amb 90 milions d’habitants.
27
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RENOVACIÓ DE LA
INFRAESTRUCTURA TIC
Al llarg de tot l’any 2019 s’ha anat renovant tota la infraestructura de Tecnologia de la Informació i Comunicació de les entitats
que formen Fundalis. S’han realitzat inversions necessàries per
preparar les entitats per treballar amb les aplicacions i tecnologies actuals i de futur i s’han millorat els servidors, equipaments
de xarxa i tallafocs. L’objectiu ha estat poder treballar d’una forma col·laborativa, més àgil i segura, afegint nous serveis que
milloraran l’eficàcia i eficiència de les eines informàtiques al
servei dels usuaris.

bres d’afrontar els reptes de futur millorant-ne la gestió, i a la

Actes participatius

convicció que la millor manera de fer-ho és compartint valors,

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

Sinergrup respon a la necessitat de les organitzacions mem-

anàlisi, coneixements i experiències, aprofitant les sinergies que
es produeixen quan s’estableixen mecanismes d’interrelació.
Les entitats de Fundalis tenen una participació activa a Sinergrup. Alguns dels projectes i iniciatives en que s’ha col·laborat i
participat durant l’any 2019, són:
El projecte “Respostes davant de nous perfils” té com a objectiu general donar suport als professionals en l’adquisició de
coneixement en l’atenció a les persones en el marc de l’envelli-

LOT SOLIDARI DELS
TREBALLADORS DE FUNDALIS

ment, el trastorn mental i trastorns de l’espectre autista (TEA).
Com a part del projecte, s’ha realitzat una visita a l’entitat ASPRODES, a Salamanca, per aportar expertesa en el disseny del

La Fundació Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, que

programa formatiu entorn al Trastorn de l’Espectre Autista

treballa per aconseguir recursos per als nens i nenes orfes de

(TEA), que té previst desenvolupar-se durant el 2020. La visi-

Wukro, al nord d’Etiòpia, va rebre 4.247 € corresponents al lot

ta ha comptat amb el suport del Departament de Treball, Afers

solidari dels patrons, treballadores i treballadors de Fundalis,

Socials i Famílies.

Visita a l’Ajuntament de Tarragona

Sortida a Auro Natura

Festa d’Estiu a la Fresca de Torredembarra

Bibliobus i contacontes a Torreforta

Challenge recollida de brossa a Campclar

Consell de participació

que cada any poden triar donar l’import del seu lot de Nadal a
un projecte social. Al 2018 es van donar 4.434 € per a la Unitat

Amb el grup de comunicació, format pels responsables d’aques-

de Càncer de Mama de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i

ta àrea a les entitats membres de Sinergrup, s’ha iniciat una

l’import del lot solidari 2019 s’entregarà a la Fundació Tutelar

campanya per donar a conèixer i reconèixer a les xarxes socials

de les Comarques de Tarragona.

la tasca que realitzen els i les professionals, a partir de diferents
testimonis. També s’ha elaborat un codi ètic comú, al que s’hi

SINERGRUP

han adherit la resta d’entitats sòcies.

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.

fundacioonada.org

D’altra banda participem en un grup de treball per impulsar un
model de formació dual adaptat per a treballadors/es amb discapacitat intel·lectual.
Amb freqüència bimensual, els responsables de les entitats
membres es reuneixen per compartir preocupacions i necessitats comunes, i participar en reunions de treball monogràfiques,
com la gestió del control horari o els sistemes de gestió informàtics.
Des de finals de l’any 2017, es participa, a través de Sinergrup,
directament en la junta directiva de l’Associació Empresarial
d’Economia Social (AEES) Dincat, per seguir fent incidència entorn als principals reptes del sector (acció concertada, increment
dels mòduls, formació dual…). Aquest any Sinergrup s’ha incorporat a les Juntes Directives de Dincat Plena Inclusió Catalunya
i Fundalis, com a respresentants territorials de Tarragona. Entre altres activitats, les entitats s’han manifestat conjuntament,
amb tot el sector de la discapacitat intel·lectual, per poder fer
front a la pujada de l’SMI, i garantir la continuïtat dels centres
especials de treball i per denunciar la congelació dels mòduls
dels serveis assistencials des de fa 10 anys.
Més informació a www.sinergrup.net

grup

up d’Entitats amb Sinergia Social)
ns d’economia
social, sense ànim
28
n l’atenció a col·lectius vulnerables,

Grup lideratge:
Fruit de la jornada del mes de maig s’ha creat un grup de treball, per
treballar entorn al lideratge a les nostres organitzacions.

8. Actes participatius
Dia de la dona a la Fundació Onada

Visita al Diari de Tarragona

Treballadors, famílies, voluntaris i altres persones relacionades amb l’entitat, han compartit moments inoblidables...
29
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Agraïments

Sortida Prelaboral a Tarragona

Viu l’Estiu a la Fundació Onada

• Agència de l’Habitatge de Catalunya

• Escola La Salle Torreforta

• Ajuntament de Creixell

• Escola San Rafael

• Ajuntament de Salou

• Escola Camp Clar

• Ajuntament de Tarragona

• Escola Nostra Senyora del Mar

• Ajuntament de Torredembarra

• Escola Roquissar

• Ajuntament de la Canonja

• Estarraco

• Ajuntament de Constantí

• Famílies de les persones de la Fundació

• Anatrac

• Farmàcia Cogul

• Associació Empresarial Química de Tarragona

• Festa per a Tothom

• Associació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme 			
de la província de Tarragona

• Firavida

• Associació La Sínia
• Auro Natura
• Associació Matinada
• Associació Ment i Salut La Muralla
Taller de Ioga

Pàdel platja a Torredembarra

• Associació Sinergrup
• Autoritat Portuària de Tarragona
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – BBVA
• Casal cívic de Campclar
• Centre penitenciari Mas d’Enric
• Clariant
• Club Gimnàstic de Tarragona SAD

Taller de roses i paradeta de Sant Jordi

Taller de cuina a l’Escola Camp Clar

• Fundació La Caixa
• Fundació Santa Teresa del Vendrell
• Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona
• Garden La Rasa
• Generalitat de Catalunya
• Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona
• Katoen Natie
• Jardiland
• IES Horticultura i Jardineria de Reus
• IQOXE
• Metalco

• Consell Comarcal del Tarragonès

• Mossos d’Esquadra de Tarragona

• Consell Esportiu del Tarragonès

• Ona La Torre

• Covestro

• Oh!tels

• Cultius Mas Salvat

• SEMS-DI (Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat)

• Diari Més

• Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

• Diputació de Tarragona

• SIRUSA

• Dow Chemical

• Schmidt Ibérica

• Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona S.A.

• Tarragona Impulsa

• Entitats i persones col·laboradores amb el projecte del Parc 		
del Francolí

• Tarragona Ràdio

• ERCROS
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• Fundació Futbol Club Barcelona

• Colla Jove Xiquets de Tarragona

• Entitats i persones col·laboradores amb el projecte de l’Espai 		
de Trobada

Taller de Sant Jordi a l’Escola Roquissar

• Fundació Ginac

• Universitat Rovira i Virgili
• Urbaser S.A. - UTE Salou Net
• Vopak Terquimsa

Nadal a Torredembarra
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Compromís amb les persones,
compromís amb el territori

Fundació Onada
Espai de Trobada · Carrer Riu Llobregat, 10 · 43006 Campclar · Tarragona · 977 55 29 26
Polígon Industrial Roques Planes, Av. Altafulla, 10-16 · 43830 Torredembarra · 977 64 64 56
onada@fundacioonada.org · www.fundacioonada.org

