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La Fundació Ginac 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 de l’Alt Camp 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.
 
La memòria que teniu a les mans mostra, d’una manera 
resumida, la nostra actuació al llarg dels exercicis 2014, 
2015 i 2016, mitjançant dades corresponents als àmbits 
econòmic, ambiental i social, per tal de poder avaluar el 
grau de compliment de la nostra finalitat fundacional, 
millorant la inserció laboral i social i també la qualitat de 
vida i la felicitat de moltes persones.

L’aportació de molts voluntaris, institucions públiques, empreses 
privades, famílies, treballadors i persones ateses per la Fundació, 
han fet possible la realitat que us presentem. Per aquest motiu 
us volem donar el nostre agraïment més sincer.

Treballar conjuntament amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell 
i amb la Fundació Onada, ens permet construir creant sinèrgies i 
avançar en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels 
nostres projectes, construint un futur compartit.
 
Aquests anys hem patit les conseqüències de la crisi, amb 
retallades de subvencions. Però de la mà del sector privat hem 
estat capaços de millorar el volum de vendes del CET i crear 
nova ocupació. Continuem reinventant-nos, plantejant nous 
projectes i fent coses noves de manera diferent, amb el suport 
de les altres entitats de Fundalis.

Volem destacar alguns projectes especials que han marcat 
aquests darrers anys:

· El projecte territorial integrat de Mas de Forès, que compta 
amb el recolzament de la societat civil i l’Ajuntament d’Alcover i 
desenvolupa un nou paradigma en l’atenció a les persones.

· El desenvolupament dels dos “Copackers in House” en 
col·laboració amb Kellogg’s i DHL i la col·laboració amb Fluvitex, 
que ens han permès continuar creant ocupació pel col·lectiu de 
persones amb discapacitat.

· La substitució de la teulada de la nau industrial, que ens ha 
comportat algunes incomoditats, però finalment ha permès 
millorar molt significativament aquest espai.

· Adequació de l’habitatge del Passeig de l’Estació com a 
llar-residència i adquisició del pis situat just a sobre. Els dos 
immobles facilitaran, conjuntament, servei per a 16 persones. 

· Remodelació de càrrecs en el Patronat, el qual queda liderat 
pel nou president, Anton Ferré Fons, en substitució de l’anterior 
responsable, Anicet Pérez Eslava.

La Fundació Ginac vol continuar sent una organització innovadora 
i de futur, que aporti solucions a les persones amb més dificultats 
de la comarca de l’Alt Camp. En aquest sentit, segueix treballant 
per crear nous serveis i aproximar-los allà on viuen les persones.

De ben segur que, amb el compromís i l’esforç de totes les 
persones i institucions vinculades a la Fundació, mantindrem viu 
l’esperit de millora permanent i la sensibilitat per treballar amb 
les persones que més ens necessiten.

 President  Sr. Anton Ferré i Fons  

 Secretari  Sr. Jordi Pascual i Lario, en 
representació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats 
de Tarragona  

 Tresorer  Sr. Pere Batalla i Albaigés 

 Secretari suplent  Sr. Jordi Miralles Marrugat    

La composició del Patronat a 31 de desembre de 2016 és la següent:

 Vocal 1  Sra. Assumpció Casañas i Pareta, en 
representació de l'Ajuntament de Valls  

 Vocal 2  Sra. Natividad Cuesta i Ramos  

 Vocal 3  Sr. Jordi Gatell i Saperas  

 Vocal 4  Josep Ruiz i Marín, en representació 
del Consell Comarcal de l'Alt Camp 

Carta del Patronat

Composició del Patronat  
de la Fundació Ginac
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Des de l’any 2010, les entitats de Fundalis treballem 
conjuntament, al Camp de Tarragona, per tal de millorar la 
gestió i avançar cap a la nostra missió d’aconseguir la felicitat 
de les persones de cada entitat i de les seves famílies.

Entre tots, patronats, famílies, treballadors, voluntaris, 
empreses, administracions i totes les persones que participen 
en els diferents centres i serveis de cadascuna de les entitats 
de Fundalis, hem creat una nova manera de treballar, on les 
sinèrgies i les relacions guanyar-guanyar multipliquen les 
possibilitats i oportunitats per a tothom.

Durant aquests anys hem pogut constatar com innovació, 
sostenibilitat econòmica i rendibilitat social estan 
estretament lligades i són inseparables. Compartir recursos 
i posar en comú el coneixement i el talent s’ha 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 anys molt intensos, marcats inevitablement per la 
greu crisi econòmica general, però també ha estat un temps 
ple d’oportunitats, que ens ha permès millorar algunes de 
les nostres instal·lacions i iniciar noves activitats productives.

La nostra vocació de servei públic ens ha portat a un 
compromís amb les persones amb més dificultats, activant 
i desenvolupant nous projectes com menjadors socials, 
voluntariat, formació i nous suports a la inserció laboral.

Promovem noves formes de treballar, en estreta col·laboració 
amb les administracions locals i amb tot tipus d’agents del 
nostre territori, que ens permeten desenvolupar projectes on les 
persones, sense etiquetes, són les veritables protagonistes. Bons 
exemples d’això són els projectes territorials integrats que es 

porten a terme a Alcover, Calafell, Camp Clar (Tarragona), Arboç-
Bellvei, Salou, Parc del Francolí de Tarragona, l’Escola de Turisme 
del Baix Penedès i el Centre de Dia Anna Serra del Vendrell. 

Una de les iniciatives més significatives d’aquest període 
que va de 2014 a 2016, ha estat la decisió conjunta de crear 
una empresa d’inserció, que començarà la seva activitat el 
2017. Aquesta actuació, que té com a objecte la integració 
i formació sociolaboral de persones en situació d’exclusió 
social com a trànsit al treball ordinari, té el seu precedent 
en els plans d’ocupació que les tres entitats de Fundalis 
han desenvolupat durant els darrers anys amb persones 
perceptores de la Renda Mínima d’Inserció. 

Amb el vostre suport, i recolzats pels nostres valors, 
continuem treballant amb optimisme i il·lusió, creant projectes 
que generen nova ocupació, i contribueixen a estructurar el 
territori i millorar la qualitat de vida i la felicitat de moltes 
persones i les seves famílies.
 
Gràcies per formar part d’aquest gran projecte!

Fundalis
Les entitats de Fundalis estan al 
servei de les persones i del territori!

Parc del Francolí a Tarragona gestionat per la Fundació Onada Seu de la Fundació Santa Teresa

Composició de l’Equip directiu
· Director General: José Carlos Eiriz i Varela
· Adjunta a Direcció General: Marta Tutusaus i Mañé
· Gerents: Manel Garrido i Tomás  
/ Gerard Fernández i García 
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La Fundació Ginac és una entitat d'iniciativa social sense 
ànim de lucre, situada al carrer Manyans s/n del Polígon 
Industrial, de Valls i a Mas de Forès (Alcover) de la comarca 
de l'Alt Camp. 

Hi podeu contactar al telèfon 977 613 337, al fax 977 609 
559 o a info@fundacioginac.org.

Us convidem a visitar la seva pàgina web: 
 
www.fundacioginac.org

La missió de la Fundació és aconseguir la felicitat de les 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental, de les 
persones en risc d’exclusió social, de la gent gran i de les 
seves famílies, millorant la seva autonomia personal i qualitat 
de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint-
los els suports que cadascú necessita per tal que disposin 
de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans i la 
seva plena integració social i laboral.

La Fundació1.

1.1.Missió
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1. CENTRES OCUPACIONALS - CO
· Servei de Teràpia Ocupacional - STO
· Servei Ocupacional d’Inserció – SOI

2. CENTRES FORMATIUS
· Centre de Formació Ocupacional - CFO
· Servei Prelaboral
· Centre Formatiu Incorpora

3. SERVEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL - SIL
· Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social 
 - Unitat de Suport a l’Activitat Professional SCAPS - USAPS
· Serveis d’Integració Laboral Extern - SSIL

SERVEIS A LES PERSONES

SERVEIS LABORALS

1.2.Centres i serveis

1. SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS
2. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS
3. SERVEIS AMBIENTALS

4. SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR - SSLL
· Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar - SSAPLL
· Llars-residències 

5. PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS

6. CENTRES DE LLEURE I ESPORT
Centre de Lleure i Esport

7. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL – CET

4. SERVEIS INDUSTRIALS
5. ENCLAVAMENTS LABORALS
6. TASQUES DIVERSES
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La Fundació Ginac atén 532 persones mitjançant els seus centres i serveis:

Serveis a les persones2.
1. CENTRES OCUPACIONALS – CO
Serveis d’atenció diürna adreçats a persones adultes amb 
discapacitat que, de manera temporal o permanent, no 
poden accedir a la vida laboral activa. El CO desenvolupa 
els seus objectius a partir de dos serveis:

Servei de Teràpia Ocupacional– STO
Té per objectiu desenvolupar, mantenir i potenciar 
les capacitats individuals de les persones amb 
discapacitat, per millorar la seva autonomia 
personal i social i fomentar la seva integració en la 
comunitat.

Servei Ocupacional d’Inserció – SOI
Té per objectiu mantenir i potenciar les capacitats i les 
competències de les persones per tal d’afavorir la seva 
integració sociolaboral. 

2. CENTRES FORMATIUS
Ofereixen orientació i capacitació dirigides a persones 
amb dificultats per integrar-se en el mercat laboral, així 
com als professionals dels sectors on treballen.   

Centre de Formació Ocupacional – CFO
Ofereix formació laboral a les persones amb 
discapacitat i /o trastorn mental i a altres persones 

en risc d’exclusió, a través de cursos i especialitats 
adequades a les capacitats i habilitats dels alumnes.   

Servei Prelaboral
Té per objectiu promoure la integració laboral de 
les persones amb trastorn mental sever, mitjançant 
l’aprenentatge d’habilitats socials i laborals.

Centre Formatiu Incorpora
Té com a finalitat millorar l'ocupabilitat i aconseguir la 
inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.

3. SERVEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL – SIL
Tenen com a finalitat afavorir la integració laboral de les 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental.  

Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social / 
Unitat de Suport a l’Activitat Professional SCAPS-USAPS
Garanteix una atenció de qualitat i un desenvolupament 
personal i social de cadascun dels treballadors del 
Centre Especial de Treball.

Serveis d’Integració Laboral Extern – SSIL
Ofereixen serveis tant als demandants d’ocupació com a les 
empreses, i tenen com a objectiu aportar l’assessorament 
i el seguiment individual necessaris per aconseguir una 
inserció satisfactòria en el mercat laboral ordinari.
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4. SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR – SSLL
Serveis adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual 
i/o trastorn mental, que fomenten l’autonomia personal i 
el desenvolupament de la persona en les activitats de la 
vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat.

Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar – SSAPLL
Facilita l’accés de les persones a una vida més 
independent en el seu domicili habitual, oferint-los el 
suport que s’ajusti a les seves necessitats i expectatives 
en cada moment.

Llar-residència
Ofereix una llar amb els suports necessaris per a que 
les persones puguin desenvolupar-se amb autonomia 
i qualitat de vida. És un nucli de convivència, ubicat a 
l’entorn urbà per potenciar la integració en la comunitat.

5. PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS
Els projectes territorials integrats són una clara mostra 
d’estratègies compartides amb agents del territori 
que permeten desenvolupar projectes on innovació, 
integració, sostenibilitat econòmica i millora de la qualitat 
de vida de les persones estan estretament lligades.

· Ofereixen respostes específiques a les necessitats de 
cada territori, adaptant les estructures i els recursos i 
incrementant la flexibilitat dels serveis.

· Aconsegueixen la màxima integració social de les 
persones compartint activitats, espais i projectes de 
diferents col·lectius i persones amb diferents capacitats 
en el seu propi municipi.

Evolució del Grau de Participació, 2014–2016

2014 2015 2016

 Centre Especial de Treball   Servei d'Integració Laboral   Centres Formatius   Centres Ocupacionals  
 Serveis de Suport a la Llar    Centre de Lleure i Esport

 TOTAL: 339  TOTAL: 371  TOTAL: 532

117
160

159

138

105

63

42
25

59

21

63

42

26

78

63

41

25

15

· Promouen la participació en la comunitat i de la 
comunitat apostant pel voluntariat. 

· Augmenten el compromís, la satisfacció i la felicitat de 
tots els participants. 

Projecte Territorial Integrat de Mas de Forès
Projecte plantejat com la suma i integració de diferents 
propostes, instal·lacions i serveis, on les persones 
d’Alcover amb motivacions i capacitats diverses en són 
les protagonistes.

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

Centre de Lleure l’Espurna
Ofereix durant tot l’any un seguit d’activitats 
lúdiques, culturals i esportives. Activitats creatives, 
de participació, de comunicació i d’integració en els 
esdeveniments col·lectius. 

7. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL– CET
La Fundació porta a terme diferents activitats productives 
que possibiliten al treballador triar en quina vol participar, 
facilitant la seva formació continuada i promovent la seva 
integració laboral.
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 STO  
 SOI

 Servei Prelaboral  
 Cursos de formació ocupacional
 Cursos Incorpora

 SIL Extern

 Llars-residències
 SSAPLL

 CET

 Centres de Lleure i Esport

Centres ocupacionals

Centres Formatius

Serveis d’Integració Laboral

Serveis de Suport a l’Habitatge

Centre Especial de Treball

Centres de Lleure i Esport

2016

2014

2014

2015

2014

2014

2015

2016

2015 2016

2015 2016

4850 50 1513 13

2014 2015 2016

0
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20
15 11 13

0 0
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2014 2015 2016

78 59 138

9 9 932 33 33

117 160 159

25 26 25
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Serveis laborals del Centre 
Especial de Treball

3.

El CET Ginesta té, al final de l’exercici 2016, un total de 
159 treballadors amb discapacitat i/o trastorn mental. Les 
principals activitats que porta a terme són les següents: 

1. SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS

Es creen i es mantenen els espais verds des del màxim 
respecte cap al medi ambient, mitjançant la utilització de 
materials i productes ecològics i solidaris amb el medi natural.

 Gestió d’espais verds

 Treballs forestals i mediambientals

2. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS

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

Neteja d’edificis i equipaments

Neteja viària

Neteja de vehicles

3. SERVEIS AMBIENTALS

El compromís amb el territori i el respecte pel medi ambient, 
com un dels principals valors, han portat a incloure la Gestió 
de Residus dins del marc d’activitats del CET.

Recollida i tractament de residus vegetals

Elaboració i execució de projectes amb impactes 
ambientals positius

4. SERVEIS INDUSTRIALS

Es realitzen tot tipus de tasques relacionades amb la 
logística i acabats de productes, com una extensió del 
procés productiu i de l’equip humà de les empreses.

Muntatges de components

Lots de Nadal

Etiquetat, envasat i encaixat de productes diversos

5. ENCLAVAMENTS LABORALS

Es desenvolupen activitats productives que tenen relació 
directa amb l’activitat principal dels clients, fent-ho a les 
seves pròpies instal·lacions.

Permet una reducció dels costos de transport i de 
l’impacte ambiental

Permet reduir l’inventari

Facilita la resposta a les puntes de producció

6. TASQUES DIVERSES

Es disposa d’altres serveis amb els quals es realitzen treballs 
diversos com per exemple, control d’accessos, recepció i 
consergeria, suport a tasques administratives, gestió de 
magatzems...
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Al 2016, el CET Ginac va prestar els seus serveis a 
58 empreses i administracions públiques. 

Al 2016, el CET Ginac va efectuar treballs per un import 
superior als 2,6 milions d’euros.

Distribucio d'empreses 
per servei

Volum economic per 
tipus de serveis

empreses milions d'euros

58 2,6M€
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Projectes territorials4.
4.1. Alt Camp
SERVEI DE TERÀPIA 
OCUPACIONAL
El Servei de Teràpia Ocupacional Ginesta, al llarg d’aquests 
darrers anys ha encetat un camí vers l’empoderament de les 
persones amb discapacitat del STO, canviant l’organització i 
la manera de fer les assemblees. S’ha constituït una comissió 
d’assemblees formada per les persones del centre i amb 
el suport d’un monitor. Les persones del servei són qui 
dirigeixen l’assemblea i en són els moderadors, secretaris... 
La Comissió d’assemblees és l’encarregada de convocar 
les reunions, elaborar l’ordre del dia i fer-ne les actes. Per 
tal de facilitar que totes les persones del STO hi participin 
activament, s’organitzen dividits en grups. 

El STO Ginesta disposa de més de 30 possibilitats d’activitats 
que les persones poden escollir. Cal destacar les activitats 
d’Inclusió en la Comunitat, que cada vegada són més 
nombroses. Hi ha persones que han participat a les activitats 
del Centre cívic de Valls, concretament al Taller de Memòria i 
a l’Escola d’adults.  

L'any 2016 ha estat marcat per encetar un camí de 
transformació del Servei, tenint com a punt de mira la qualitat 
de vida de les persones ateses.

Per això s’ha creat un equip de transformació format per 
un representant de famílies, un dels usuaris del servei, un 
dels professionals i un de voluntariat. Cada representant ha 
treballat l'escala d’eficàcia de qualitat de vida definida per 
Plena Inclusión per separat, amb el col·lectiu que representa 
(famílies, usuaris, professionals...) i, posteriorment, s’ha posat 
en comú amb l'equip de transformació. De les conclusions 
extretes, l’equip ha elaborat un Pla d'acció amb diverses 
accions que s'han dut a terme durant l'any com ara identificar 
Rols Valorats dins del servei i fer-ne el posterior aprenentatge 
i reconeixement. 
       
També s’ha encetat un projecte innovador anomenat 
“Cercles 20”. Es tracta d’un projecte encaminat a descobrir 
les preferències, somnis i desitjos de les persones amb 
discapacitat tot cercant oportunitats d’inclusió en la 
comunitat. 

Totes aquestes novetats s'han anat desenvolupant a la vegada 
que s’han seguit portant a terme les activitats contemplades 
al Programa anual d'activitats i diverses sortides.
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SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR 
LLARS-RESIDÈNCIES

LLAR-RESIDÈNCIA GINESTA  
(C. GERMANS SAN GABRIEL)

Des de que l’any 2014 es va fer una proposta per tal de millorar 
el nivell de preferències pel que fa a les sortides i activitats del 
cap de setmana de les persones que hi viuen, s’ha ofert un 
ventall més gran d’oportunitats d’oci a les persones de forma 
més individual i segons el que més els hi agrada o interessa.

Una altra de les darreres novetats és la sinergia que s’ha creat 
amb les llars de Ventall pel que fa a sortides puntuals com 
també a les sortides de senderisme (que es realitzen una 
vegada al mes, des del mes de març fins al mes de juny). 
Cada mes es fa una ruta diferent i s’alterna l’organització 
entre les persones de les llars de Ventall i de Ginac.

Per últim, durant aquests anys cal destacar diverses millores 
que s’han anat realitzat a la llar-residència Ginesta tenint 
en compte les propostes de millora realitzades: instal·lar 
mosquiteres a totes les finestres, comprar un ordinador per 
ús tant pels professionals (que han pogut agilitzar la feina 
administrativa i disminuir l’ús de paper imprès), com també 
per a les persones que viuen a la llar (que els permet buscar 
informació del seu interès, veure vídeos, recerca d’activitats...); 
també s’han instal·lat aixetes temporalitzades, tant a les dutxes 
com a les piques del lavabo, que han millorat l’estalvi del 
consum d’aigua i s’ha instal·lat un descalcificador. 
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SERVEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA EN LA PRÒPIA LLAR - SSAPLL

Amb una llarga trajectòria que comença l’any 2002 amb tres persones acollides en un habitatge, el Servei de Suport a l’Autonomia 
a la Pròpia Llar de la Fundació Ginac finalitza l’any 2016 amb 31 persones amb la següent distribució:

Val la pena destacar la diversitat d’habitatges i de formes de 
convivència que intenten ajustar-se a les necessitats, a les 
possibilitats i a les expectatives dels usuaris en el seu camí 
cap a l’autonomia personal i la inclusió en la comunitat:

• Els habitatges compartits amb companys i companyes 
són una escola de convivència i de reconeixement i 
acceptació de l’altre. Faciliten reforçar la responsabilitat 
i la tolerància, la capacitat de resoldre problemes 
i de prendre decisions de manera consensuada. 

• Les persones que viuen en habitatges individuals 
han viscut abans, en molts casos, en pisos compartits. 
Aquest pas és fruit d’una decisió ferma de la persona 
de retrobar-se amb si mateixa i de demostrar-se 
que és capaç, amb el suport que cadascú necessita, 
de gestionar la seva vida quotidiana i de creure en 
les seves capacitats i habilitats per afrontar el futur. 

• Les persones que conviuen, en el cas del SSAPLL de 
la Fundació, amb un dels pares, incorporen el fet de veure 
com aquests envelleixen i com gradualment necessiten més 
atencions. Aquesta circumstància reforça la responsabilitat 
i el compromís de la persona i la predisposa a treballar pel 
benestar de la unitat de convivència.

 Habitatges compartits per 2, 3 o 4 persones gestionats per la Fundació Ginac 
en règim de propietat o de cessió per part de famílies o institucions.  

 Habitatges individuals propis, cedits o de lloguer.
 Habitatges en els que les persones conviuen amb familiars (pare o mare).
 Habitatges en els que les persones viuen en parella.

TOTAL 21 TOTAL 31

Nombre d’habitatges23
Nois

8
Noies

Característiques dels habitatges

Nombre de persones

3 25 151 212 12

• En el cas de les persones que viuen en parella, el Servei 
de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar es converteix en un 
suport actiu per ajudar a la realització del projecte vital de la 
parella, tant en els aspectes pràctics com en els emocionals i 
sempre amb una mirada al futur, tant per afrontar adversitats 
com per lluitar per assolir nous objectius i il·lusions. 

Tot i les variades situacions que es presenten, l’objectiu 
del servei és sempre el de treballar per l’autonomia de les 
persones, per ajudar-les a que siguin capaces de pensar, 
reflexionar i decidir per si mateixes.

No es tracta de donar un seguit d’instruccions a complir. Es 
tracta de generar estratègies conjuntes/compartides que 
permetin afrontar situacions vitals i conflictes cognitius oberts 
en contextos reals. Es tracta d’acompanyar les persones 
a trobar el seu propi camí en les situacions d’incertesa, a 
espavilar-se, a treballar per fer possible el seu projecte de vida.

Les persones acollides al Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia 
Llar s’han de poder sentir lliures per assumir la responsabilitat de 
la seva pròpia biografia i la possibilitat de revisar-la i construir-la. 
No és un camí fàcil i lliure d’entrebancs, però l’experiència dels 
últims anys ens anima a persistir i a dedicar-hi tots els esforços i 
mitjans que siguin a l’abast de la Fundació.
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LES FAMÍLIES DE LA FUNDACIÓ GINAC

La Fundació Ginac i un grup, cada vegada més nombrós, 
de famílies sobretot del STO tenen un projecte en comú: 
organitzar activitats conjuntes i fomentar la participació. 

Cada any, durant el mes de gener, es fa una reunió per tal 
de planificar i organitzar les activitats i sortides a fer durant 
l’any. Hi ha propostes però, que es repeteixen any rere any, 
perquè agraden molt.

Es planifiquen dinars en algunes masies familiars dels 
usuaris, que obren les portes de casa seva per compartir un 
dia amb la seva altra “família”. També s’organitzen esmorzars, 
sortides, excursions de dos dies, xerrades, tallers, jornades 
de portes obertes al centre, reunions informatives... A 
més a més, algun cop s’ha anat a un programa de la tele 
(com al 2016, que es va participar de públic al programa 
“Divendres”, de TV3) i sovint es fan calçotades. També s’han 
organitzat trobades per carnaval o Nadal.

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA 
FUNDACIÓ LA CAIXA 
Entre els anys 2014 i 2016 s’han signat diversos convenis 
amb la Diputació de Tarragona i la Fundació la Caixa, que han 
tingut com a eix central la neteja i recuperació de les lleres 
dels rius Francolí i, sobretot, Gaià. Concretament, aquests 
projectes ha estat els següents:

• Neteja i restauració fluvial de dos trams de les lleres dels 
rius Francolí i Gaià, i les rases dels torrents Cabreta i Belltall. 

• Neteja i restauració fluvial de la llera del riu Gaià al seu 
pas pel Pont d’Armentera, obertura de franges forestals a 
Figuerola del Camp i intervenció a la rasa del Tudores al 
Pla de Santa Maria. 

• Neteja i restauració fluvial de la llera del riu Gaià al seu pas 
per Aiguamúrcia i Santes Creus. 

Així mateix, al 2016 s’ha signat un nou conveni per tal 
d’intervenir novament sobre la llera del riu Gaià, amb l’objecte 
d’evitar el perill d’inundacions per alteracions climàtiques i 
sobre el riu Glorieta, al seu pas per Alcover, amb l’objectiu 
d’aconseguir l’eradicació de l’ailant, una espècie invasora 
que ha danyat els marges d’aquest riu.

Entre els tres projectes executats, s’ha contractat i format a 15 
persones amb risc d’exclusió social.

Una de les propostes que es tira endavant cada any és la 
sortida a un balneari o SPA, però només per les famílies, per tal 
que trobin un espai per a elles i puguin descansar i relaxar-se. 

Moltes famílies que es veuen limitades a sortir amb el seu 
familiar, per la multitud de barreres que es troben, han 
trobat amb el grup de les famílies de la Fundació, la solució 
perfecta per poder-ho fer i participar en qualsevol de les 
propostes que es porten a terme.
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El Servei d’Intermediació Laboral de la Fundació Ginac té com 
a finalitat afavorir la integració laboral de les persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental i d’altres col·lectius en risc 
d’exclusió social.  Entre els anys 2014 i 2016, la seva activitat ha 
possibilitat fins a 264 insercions. 

EL SERVEI D’INTEGRACIÓ LABORAL
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Pel que fa a la tasca prospectora, cada any s'ha contactat amb 
un promig de mig centenar d'empreses, majoritàriament Pymes 
dels sectors serveis i industrial.
En conjunt, durant aquests 3 anys, el Servei d’Integració Laboral 
ha atès a més de 430 persones.
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Insercions 60

Empreses contactades 47

USUARIS 
168

USUARIS 
127

USUARIS 
138

Insercions 80

Empreses contactades 51

Insercions 124

Empreses contactades 55

Total 30

Segons volum Segons activitat
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1332 6 027 123
Segons volum Segons activitat

2014

2014
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2016
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Total 62 Total 40

Insercions

Empreses contactades
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El SOI és un servei que té per objectiu la inserció social i laboral 
de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Cada any s’actualitza el programa d’activitats del SOI, tenint en 
compte les preferències de les persones ateses. Es valoren les 
propostes realitzades tant de l’equip tècnic com de les mateixes 
persones del servei. Aquests interessos queden recollits a través 
de les enquestes d’activitats, de les assemblees i de les reunions 
d’equip.

Les assemblees tenen una periodicitat mensual i és allà on es 
posen en comú informacions diverses, es treballen conflictes de 
relació i normes de convivència, es fan propostes, reclamacions 
i demandes.

Durant el 2016 s’ha començat a aplicar l’atenció centrada en 
la persona, com en altres serveis de l’entitat. Amb aquesta 
perspectiva, el servei:

• S’adapta a la persona: es tenen en compte els seus 
interessos i necessitats

• Promou la participació en activitats en la comunitat. 
Les activitats que s’han realitzat en l’entorn comunitari 
han estat: informàtica, biblioteca, activitat amb gossos, 
aportem coneixements, artística, ràdio, accions solidàries... 
així com la participació al pessebre vivent de Valls.

• Atenció a demandes individuals. Les persones del SOI han 
fet 29 demandes, 21 de les quals es van tancar durant el 
mateix any. De les que queden pendents, n’hi ha que van 
lligades a objectius vitals de les persones i que requereixen 
un temps per assolir-se com, per exemple, voler treballar 
o viure autònomament. Les persones no només verbalitzen 
allò que desitgen, sinó que es fomenta la responsabilitat 
en tot el procés (què he de fer per aconseguir el que vull, 
qui em pot ajudar...). Alguns exemples de demandes han 

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ

estat: fer un curs de primers auxilis, anar a veure algun 
espectacle amb companys, fer una sortida de tres dies amb 
els companys, anar a un programa de televisió, etc.

• Pla de futur. S’estan elaborant els plans personals tenint en 
compte la planificació centrada en la persona. Aquest fet 
està generant molta motivació entre les persones.

• Fomentar l’autonomia i autodeterminació de les persones. 
Es treballa en el dia a dia per a que les persones prenguin 
decisions i siguin autònomes en la seva vida quotidiana.

A nivell de formació, es duen a terme diversos Tallers d’oficis on 
es treballen les actituds i habilitats necessàries per a la inserció 
laboral, que es complementen amb visites a les empreses de 
l’entorn proper.

Del 2014 fins el 2016 hi ha hagut 5 insercions laborals: 3 
temporals i 2 indefinides. Una d’elles ha estat al CET taller i l’altra, 
al CET neteja.
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El servei de prelaboral, adreçat a persones amb trastorn mental, 
està en funcionament des del gener del 2008. L’objectiu 
d’aquest servei és que els aprenentatges s’assoleixin a través de 
vivències reals i pràctiques, realitzant activitats amb sentit i que 
encaixin amb els interessos formatius i laborals de les persones. 

Del 2008 fins al 2015, l’atenció directa s’ha enfocat a oferir 
activitats formatives, d’inclusió social i d’ajustament personal, 
així com tallers d’oficis que simulaven diferents àmbits laborals. 
La participació en cada activitat ha anat orientada pels 
interessos de les persones, plasmats en l’enquesta d’activitats 
anual. El quadre d’activitats s’ha anat ajustant cada any tenint 
en compte les motivacions i interessos dels participants en el 
servei prelaboral.

El que s’ha anat observant durant aquest temps és que moltes de 
les persones ateses no tenien un objectiu laboral clar i finalment 
el seu interès s’ha anat concretant en poder fer activitats 
d’adquisició d’hàbits i rutines bàsiques o bé activitats d’oci, 
en definitiva interessos de caire ocupacional. Aquests aspectes 
van més enllà del propi objectiu del servei prelaboral, que és la 
formació i la preparació per a la inserció laboral. 

Tenint en compte aquest fet, a partir del 2016 s’han adaptat 
les activitats amb l’objectiu d’oferir formació per a la inserció 
laboral i segons la perspectiva centrada en la persona.

SERVEI PRELABORAL
Així doncs, els fonaments del suport que s’ofereixen des del 
2016 al servei prelaboral són:

• L’atenció centrada a la formació i preparació per a 
la inserció laboral 
· Nous tallers formatius: administratiu, competències 
transversals

•  Atenció centrada en la persona 
· El servei s’adapta a la persona: 
· Es tenen en compte els interessos i necessitats de les 
persones 
· Tria d’activitats i tallers formatius orientats a la inserció 
laboral (taller administratiu, competències transversals, 
inserció laboral, informàtica...) 
· Atenció a demandes individuals: 
· Laborals: activitats formatives del servei prelaboral, 
contacte amb altres serveis formatius i d’inserció laboral 
· Personals /lúdiques: suport a la persona per a 
participar en activitats d’oci fora del prelaboral 
(esportives, culturals, etc.). Ja no es realitzen activitats 
d’ajustament personal i lúdiques dins del servei, sinó 
que es fomenta la participació en activitats en la 
comunitat, per incrementar la inclusió social. 
· Pla de futur. En el pla de suport personal de cada 
persona hi queden plasmats els objectius importants, 
definits des de la persona i per a la persona, en les 
diferents àrees segons les dimensions de la qualitat 
de vida. Pren importància el cercle de suport de la 
persona, que li donarà recolzament per assolir els seus 
objectius vitals. 
· Fomentar l’autonomia i l’autodeterminació de les 
persones. La persona és la protagonista i centre del seu 
procés de desenvolupament.
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LA FUNDACIÓ GINAC REP UN GUARDÓ EN LA 32ª EDICIÓ DE LA 
NIT DE PREMIS DE VALLS

El director de la Fundació, el Sr. José Carlos Eiriz, va rebre a mans del 
diputat Sr. Benet Jané i el president de la CEPTA, el Sr. Josep Antoni 
Belmonte, el guardó en la categoria Economia Social atorgat per 
la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA).

Valls va homenatjar, un any més, en la 32a edició de la Nit de 
Premis, el seu teixit social, associatiu i econòmic.

Durant l’acte, que va tenir lloc el 20 de juny de 2015 al 
Centre Cultural Municipal, amb la presència de més de 

LA CEPTA GUARDONA A LA FUNDACIÓ GINAC A LA 15ª NIT 
EMPRESARIAL
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350 persones i autoritats del nostre entorn, es va atorgar 
a la Fundació Ginac el reconeixement convocat per la 
Cambra de Comerç i Indústria de Valls, per la tasca social, 
econòmica i de servei que la Fundació porta a terme a la 
comarca de l’Alt Camp.

El lliurament es va fer el 17 de març de 2015, en el marc de la 
15ª Nit Empresarial, celebrada al Centre de Convencions Port 
Aventura, un acte multitudinari que va aplegar el món polític i 
empresarial del nostre territori.
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4.2. Valls

En el marc de la celebració del Dia Internacional de les Per-
sones amb Discapacitat, Valls organitza, des de fa uns anys, 
l’anomenada Setmana de les Capacitats.

La Fundació Ginac hi participa activament oferint activitats 
i xerrades de sensibilització als centres educatius i, al 2015, 
va organitzar una Màster Class de Zumba i Body Combat, 
juntament amb joves de l’Institut Narcís Oller, on també es 
convidava a participar a tota la població de Valls.

Jornades esportives “Adapta’t a l’esport”
En el marc de la Setmana de les Capacitats, el Consell Espor-
tiu de l'Alt Camp i el Patronat d'Esports organitzen l'activitat 
"Adapta't a l'esport", en el que hi participen uns 400 alumnes 
dels quatre instituts de l'Alt Camp.

L'activitat compta amb la col·laboració de la Fundació Ginac i la 
Fundació Mestral-Cocemfe Tarragona, així com els alumnes del 
grau superior d'Activitats Físiques i Esportives de l'IES Jaume Hu-
guet.

Una representació del grup de teatre del Centre Ocupaci-
onal ha participat, durant aquests anys, al Pessebre Vivent 
de Valls. L’experiència va ser molt satisfactòria perquè es van 
convertir en actors en el marc comunitari del Casc Antic, on 
se celebrava el Pessebre. El grup va compartir l’experiència 
teatral amb altra gent del poble. Ha participat en els jocs te-
atrals i al curs de teatre que es fa un diumenge previ a l’am-
bient nadalenc, per tal d’anar escalfant motors i fomentar 
l’intercanvi teatral, i després a l’assaig general. Finalment, 
el grup de teatre del Centre Ocupacional ha participat en 
dues escenes que formen part del recorregut històric.

A destacar, a més a més, l'evolució del grup de teatre del 
STO, que l'any 2016 ha anat un pas més enllà portant el seu 

EL GRUP DE TEATRE, AL PESSEBRE VIVENT DE VALLS

PLENA IMPLICACIÓ AMB LA SETMANA DE LES CAPACITATS DE VALLS

espectacle a dues residències: una de gent amb Malaltia 
Mental i una altra de gent gran de la Comarca.

Es practiquen esports com l’atletisme, el futbol, l’hoquei, el 
tennis taula o la zumba simulant alguna discapacitat. També 
esports més específics com el boccia, el goalball, el slalom 
o el bàsquet amb cadira de rodes.

La jornada “Adapta't a l'esport” s’emmarca dins les oportuni-
tats d’inclusió a la comunitat.
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L’activitat de Serveis Industrials del CET Ginac consisteix en 
la transformació i en els acabats dels productes dels nostres 
clients. A grans trets, els principals treballs realitzats durant 
el període 2014-2016 han estat lots promocionals, canvis de 
capsa, etiquetats diversos, confecció de Box, cosit i voltejat 
de coixins i palets de cartró. 

Degut a la bona col·laboració establerta amb alguns dels 
clients, aquestes tasques es poden realitzar dins les pròpies 
instal·lacions (1.800 m2) o bé dins les seves, evitant càrre-
gues, descàrregues i els conseqüents costos de transport. 
Les tasques que es realitzen dins la Fundació Ginac s'iden-
tifiquen amb el nom de Copacker i les que es realitzen dins 
les instal·lacions dels clients, amb el nom d’Enclavaments. 
Aquests darrers tenen diverses modalitats: Copacker in 
House (el mateix que el Copacker, però a casa del client), 
Inserts i Recuperacions, Neteja i Missatgeria Interna. 

La tasca desenvolupada per part del Centre Especial de Tre-
ball, tant en la modalitat de Copacker com d’Enclavament, 

 V
A

LL
S 

SERVEIS INDUSTRIALS DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

ha estat molt ben valorada pels clients, que l’han puntuada 
a través d’enquestes de satisfacció amb un 9,05 pel que fa 
a l’execució dels treballs.  

A finals de 2016, la plantilla del CET Ginac està conformada 
per 159 treballadors, xifra que manté l’assolida al 2015, després 
d’un important creixement de 40 persones durant aquell any. 

4.3. Alcover 
MAS DE FORÈS 
Mas de Forès és la suma i la integració de diferents propostes, 
instal·lacions i serveis, per tal d’aconseguir una oferta summa-
ment atractiva i pensada per a públics i motivacions diverses, 
que aporten valor al conjunt d’agents del territori, des del com-
promís social amb els col·lectius més desfavorits. 

El projecte Mas de Forès va començar l’any 2011 amb l’adju-
dicació del contracte de manteniment i vigilància d’aquesta 
àrea recreativa. Durant aquests anys, des de la Fundació -en 
col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcover- s’han anat millo-
rant les condicions de l’entorn i creant noves activitats que 
han generat valor per elles mateixes i per als visitants, de-
senvolupant projectes que permeten crear ocupació per a 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental. 

· L’Ajuntament ha rehabilitat la casa dels masovers i la Fundació 
ha posat l’equipament, convertint-la en un habitatge per a per-
sones amb discapacitat que fan les tasques de masovers. Així 
mateix, el mateix l’Ajuntament ha realitzat les obres necessàries 
per a la instal·lació de lavabos pels visitants de Mas de Forès; per-
sones de la Fundació en fan el manteniment i la neteja. 

· També s’ha posat en funcionament un hort ecològic i una 
petita granja d’animals. Un espai integrador on compartei-
xen activitats els alumnes de les escoles i les persones amb 
discapacitat de l’entitat.

· S’ha adequat una sala per a la realització de diferents activi-
tats de formació, de lleure i de restauració.

· S’han iniciat les calçotades a Mas de Forès, una nova acti-
vitat de restauració que promou la compra de productes de 
proximitat, el coneixement d’un entorn excepcional com és 
la vall del riu Glorieta, la inserció laboral de persones amb 
dificultats d’inserció i la sostenibilitat del projecte.

Durant els mesos d’estiu es porten a terme activitats de lleu-
re a per a persones amb discapacitat.

Per tot l’anterior, podem dir que Mas de Forès, durant aquests 
anys, s’ha convertit en un espai ideal per a la formació i el lleure 
de les persones i per a la integració de diferents col·lectius. Un 
espai obert a la participació, on tothom hi té cabuda!
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4.4. Pla de Santa Maria  
Durant aquest temps, el Servei de Jardineria de Ginac 
ha realitzat tasques diverses, entre les quals, destaca el 
manteniment dels aiguamolls. Durant l’any 2016 s’han 
realitzat un total de 45 actuacions de desbrossat, poda i 
recollida de brossa mantenint les zones de pas i el mira-
dor en perfecte estat.

4.5. Vila-rodona
JARDINERIA 
En aquest municipi, el CET de la Fundació Ginac realitza 
dues activitats de manteniment. La primera d’elles con-
sisteix en una sistemàtica de recollida selectiva de residus 
porta a porta. Pel que fa a la segona, es facilita suport al 
servei municipal de manteniment. Aquestes feines es rea-
litzen amb tres persones en horari de tarda i nit.

4.6. Aiguamúrcia
Es realitza el manteniment i neteja dels espais verds del municipi i de l’entorn del nucli monàstic de Santes Creus. L‘actuació es 
realitza un cop a la setmana per mantenir tots aquests espais en bones condicions. 
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De les 204 persones treballadores a finals de 2016, un 
68% gaudeix de contractació estable, el 85% resideix a la 
mateixa comarca de l’Alt Camp i l’antiguitat mitjana de la 
plantilla és de 7,5 anys.

A finals de 2016, dels 204 professionals que treballaven a 
la Fundació, el 51% eren homes i el 49% dones. Pel que fa a 
aquells amb algun tipus de discapacitat, les dones suposaven 
el 40% de la força laboral, i els homes, el 60% restant. 

Compromís amb les persones5.
5.1.Qualitat de la contractació

5.2. Pla d'igualtat

Total de persones 
treballant

professionalsprofessionals

204 

152204

85%
Proximitat

resideix a la 
comarca de 

l’Alt Camp

68%
Estabilitat

Contractació 
estable

 Professionals
amb discapacitat

Total de 
professionals

91
homes

105
homes

61
dones

99 
dones

60%51% 40%49%
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5.3. Prevenció de riscos laborals

5.4. Formació

Des de la Fundació Ginac es porta a terme una tasca conti-
nuada de conscienciació de tots/es els nostres treballadors/es 
en matèria de seguretat laboral mitjançant, entre d’altres, les 
següents actuacions: reunions de departament; l’elaboració i 
seguiment de les avaluacions dels riscos del lloc de treball, les 
valoracions de les visites de seguretat, les investigacions dels 
accidents/incidents ocorreguts i la incorporació d’accions de 
millora, les reunions del Comitè de Seguretat i Salut, les audi-
tories del sistema de gestió integrat i la programació del Pla 

Anual d’Accions Formatives que es defineix per a 
cada departament i que incorpora aquells aspec-
tes relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

Amb totes aquestes eines, hem incrementat progressiva-
ment els recursos i esforços que la Fundació inverteix en 
seguretat laboral, aconseguint uns bons resultats en els 
Informes de Visites de Seguretat i en l’indicador d’acci-
dentalitat general i per departaments.   

A la Fundació Ginac continuem apostant per la formació dels 
nostres treballadors i treballadores. Entre els anys 2014 i 2016, 
un total de 496 alumnes han participat en 195 accions formatives 
realitzades, amb un total de 5.476 hores de formació impartida. 
El 67% de les persones participants han estat treballadors amb 
discapacitat i el 49% de les persones participants, dones. 

professionals formats
496

professionals amb discapacitat
67%

Homes Dones

51% 49%
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“El voluntariat és una opció de vida, és una vivència en la 
qual donar i rebre formen part del mateix procés; és una 
oportunitat de creixement personal si som capaços de 
viure l’experiència com a tal; és un dels espais en el qual la 
llibertat personal pren forma i camí; és l’espai en el qual, 
des de la gratuïtat, i més enllà de la finalitat de la nostra 
acció, ens expressem com a individus amb estil i matís 
propi” (Text del Manual del curs d’iniciació al voluntariat de 
la Generalitat de Catalunya).

Vols? sentir el voluntariat, és un projecte actiu i dinàmic 
que va tancar el 2016 comptant amb la implicació i el 
compromís d’un total de 20 voluntaris/es, tots ells/es 
establerts en els diferents programes que en formen part:  

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

5.5. Voluntariat
Aproximadament, durant aquests tres anys, s’han 
beneficiat 90 persones (amb discapacitat intel·lectual o 
del desenvolupament i/o amb trastorn mental) de noves 
coneixences i experiències aportades pel voluntariat, 
donant sortida a les expectatives desitjades i aportant 
satisfacció a les motivacions personals.

El voluntariat actiu a la Fundació Ginac ha decidit 
de forma lliure dedicar el seu temps a una entitat, una 
causa i unes persones moguts per un impuls o necessitat 
individual. Tots ells/es estan immersos en l’àmbit del 
voluntariat social caracteritzat per un objectiu comú que 
és el benestar de les persones, contribuint a la millora 
de la seva qualitat de vida, ja sigui des d’aspectes físics, 
psíquics o socioafectius. 

Tots ells/es han decidit posar-se en moviment, passar del 
pensament a l’acció, de la voluntat a l’activitat, del dit al fet.

El voluntariat reforça i nodreix la nostra entitat i permet 
una millora en l’execució i desenvolupament de les pròpies 
accions d’aquesta. Un dels principals reptes del voluntariat 
és el de no perdre l’arrel transformadora de les comunitats.

   Amb voluntariat actiu i compromès hi GUANYEM TOTS!
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Dades econòmiques6.

Durant l’any 2016 s’ha arribat a la xifra de 4,77 milions d’euros 
d’ingressos; dels quals un 57% provenen d'ingressos per 
vendes i prestació de serveis del CET, un 37% són ingressos 
procedents de subvencions (prestació de serveis socials 

per a l’administració) i un 6% són d'altres ingressos. El 
pressupost s'ha destinat en un 67% a Despeses de Personal, 
un 18% a Compres, un 13% a Altres Despeses i un 2% a 
Amortitzacions.

6.1. Resultats

Evolució de les despeses per tipus, 2014-2016Pressupost (Milions €)
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Entre 2014 i 2016 s’han portat a terme importants 
inversions a la Fundació, tot i el context de crisi. En total 
s’han desenvolupat més de 20 actuacions de millora dels 
espais, que han suposat a prop de 400.000 € d’inversions.

Entre elles podem destacar:

· El canvi de teulada i de la il·luminació, així com la pintura 
exterior de la nau industrial.

·  L’adequació de l’espai destinat a Fluvitex i la instal·lació de 
maquinària.

· L’adaptació de nous espais dins de la nau, amb separacions, 
noves instal·lacions i sortida d’emergència pel SOI i Servei 
Prelaboral.

· L’adequació d’espais de treball i oficines en DC2, on es 
treballa per Kellogg’s.

· La reforma integral de l’habitatge del Passeig de l’Estació 
per adequar-ho com a llar-residència.

· L’adequació del local de pisos de Clols per poder realitzar 
noves activitats.

·  La senyalització i adequació d’espais a Mas de Forès.

6.2. Inversions

Gestió ambiental7.
La Fundació ha continuat desenvolupant el seu compromís 
amb la sostenibilitat ambiental dels seus serveis i activitats.

Entre els anys 2014 i 2016 s’han desenvolupat les següents 
activitats i obtinguts els següents resultats:

· Reducció del consum de paper. La instal·lació de noves 
impressores multifunció que permeten una reducció en 
les impressions (escàner) o fer-les a doble cara, així com 
canvis en sistemes documentals i programaris, han portat a 
continuar en la reducció de consum de paper.

· Reducció del consum d’energia elèctrica de la llar residència, 
reduïnt-se a la meitat respecte als anys 2008-2010.

· Seguint amb la tendència dels darrers anys, s’ha continuat 
amb la reducció del consum de gas natural, amb una 
reducció mitja anual del 5 %, passant a consumir aquests 
darrers anys la meitat del consumit l’any 2010.

· S’han executat els projectes forestals de:
 · 2014: Projecte per a la neteja i restauració fluvial de la llera del 

riu Gaià al seu pas pel Pont d’Armentera. Obertura de franges 
forestals a Miramar, al terme municipal de Figuerola del Camp i 
intervenció Rasa del Tudores de l’Ajuntament Pla de Sta. Maria. 

 · 2015: Projecte per a la neteja i restauració fluvial de la llera 
del riu Gaià al pas per Aiguamúrcia i Santes Creus, al Terme 
municipal d'Aiguamúrcia.

 · 2016: Inici de les feines del projecte d’adequació per evitar 
perills d’inundació per alteracions climàtiques de la llera del 
riu Gaià, a Vila-rodona. 

- S’ha mantingut actiu el bloc de medi ambient de Fundalis, el 
qual ha tingut la següent activitat:

 · Any 2014: 11 entrades i 490 visites
 · Any 2015: 13 entrades i 578 visites
 · Any 2016: 6 entrades i 346 visites

I tot mantenint una mitja de 245 visitants diferents i 40 seguidors.
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Projectes compartits8.

La Fundació Privada Tutelar de les Comarques de Tarragona 
(FTCT) és una entitat sense ànim de lucre que neix l’any 2006 
fruit del treball conjunt entre Taller Baix Camp, Associació 
Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta, Fundació Santa 
Teresa, Fundació Ginac i Fundació Onada, amb la finalitat 
de vetllar per les persones incapacitades, amb discapacitat 
intel·lectual, persones amb malaltia mental i vellesa assistida, 
a les nostres comarques.

L’objectiu principal és garantir el benestar de les persones 
tutelades i el respecte dels seus drets i interessos. S’ha 
treballat directament amb cadascuna de les persones, en els 

seus objectius, somnis, fites, per tal que aconsegueixin una 
major qualitat de vida i, alhora, incrementar la seva felicitat.
Durant aquest període, s’han assolit diversos objectius: 
disposar d’un servei jurídic per tal de poder assessorar i 
rebre suport sobre temes legals; s’han posat en marxa els 
protocols de la Fundació; s’ha continuat treballant en els 
aspectes de salut i hàbits de la persona, i s’han fet xerrades 
informatives per a les famílies.

Una de les novetats més destacades, realitzada al 2016, ha 
estat la posada en marxa del programa de voluntariat de la 
Fundació, gràcies al suport de la Diputació de Tarragona.  

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 benestar i 
aconseguir la felicitat de les persones.

La distribució de persones tutelades per comarques és la 
següent:

2 
p

er
so

ne
s

7 
p

er
so

ne
s

10
 p

er
so

ne
s

15
 p

er
so

ne
s

22
 p

er
so

ne
s 33
 

p
er

so
ne

s

38
 p

er
so

ne
s

47
 p

er
so

ne
s

47
 p

er
so

ne
s

51
 p

er
so

ne
s

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ba
ix

 
C

am
p

Ta
rr

ag
on

ès

Ba
ix

 
Pe

ne
d

ès

A
lt

 C
am

p

26
persones 

16
persones 

7
persones 

2
persones 

51% 31%
14% 4%

8.1. La Fundació Tutelar de  
les Comarques de Tarragona,  
un servei de proximitat



29

El projecte d’implantació del programa informàtic 
ENTIGEST és una aposta clara per la innovació i la millora de 
qualitat en la gestió de la informació dels serveis d’atenció 
a les persones i pretén ser una eina que faciliti la feina dels 
professionals tot revertint en una millora en la prestació del 
servei a les persones usuàries i a les seves famílies.

Al llarg dels tres darrers anys, en el mòdul de persones 
treballadores, la fita més significativa que es va aconseguir va 
ser la generalització, a la major part dels centres i serveis de 
l’entitat, de l’ús de l’aplicatiu de gestió del calendari, cosa que 
va significar una millora important d’aquesta gestió. Així mateix, 
s’ha preparat una nova funcionalitat per tal de poder gestionar 
els llistats d’assistència a partir del calendari informat.

Pel que fa al mòdul de persones, s’ha portat a terme la creació 
de la pestanya d’inserció laboral que ha permès incorporar 
al programa totes les persones beneficiàries dels serveis de 
formació i d’inserció laboral convertint-se en l’eina compartida 
de registre i gestió de les dades de totes les persones 
treballadores i beneficiàries de Fundalis. També s’ha optat per 
portar a terme tota la gestió dels diferents processos que es 
porten a terme en el servei de menjador. 

Per altra banda, també s'ha treballat amb els equips dels 
departaments d’administració per tal de poder generar els 
albarans i factures dels serveis de menjador i la generació 
dels suports per a la realització de les remeses de 
cobraments i la gestió dels impagaments. 

Així doncs, la utilització del programa pels diferents serveis i 
departament de l’entitat representa una millora de la qualitat 
en la gestió de la informació dels nostres serveis d’atenció a 
les persones i és una eina que facilita la feina dels professionals 
i acaba revertint en una millora en la prestació del servei a les 
persones usuàries i a les seves famílies.

El voluntariat es fa latent a les tres entitats com a col·lectiu actiu 
de ciutadans i ciutadanes que assumeixen la responsabilitat 
de participar, activant accions voluntàries, i aposten per la 
transformació social. 

Vols? sentir el voluntariat és el projecte comú, activat a Fundació 
Santa Teresa, Fundació Onada i Fundació Ginac, que mitjançant 
5 programes: Vols? Aportar Coneixements, Vols? Quedar, Vols? 
Acompanyar, Vols? Conviure i Vols? Col·laborar en família, ofereix 
la oportunitat als ciutadans/es de trobar la raó personal per 
moure’s i implicar-se, si així ho desitgen, en la construcció social.

Les entitats de Fundalis comparteixen el Sistema Integrat de 
Gestió, amb la certificació dels sistemes de qualitat, medi 
ambient i prevenció de riscos laborals (PRL). 

Aquest sistema de gestió implantat és una peça fonamental, 
ja que permet a tots els treballadors actuar amb uns mateixos 
criteris, treballats i consensuats, aportant en definitiva un millor 
resultat i major valor al servei que es realitza.

Una de les actuacions anuals relacionades amb el Sistema 
de Gestió és la celebració de les auditories que anualment 
porta a terme un equip auditor extern, de l’empresa Applus. 
Els resultats obtinguts permeten continuar 
aprenent i millorant diferents aspectes dels 
processos i dels diferents servei que la 
fundació realitza per a les persones.  

8.2. Entigest

8.3. Projecte voluntariat 
Vols?

8.4. Sistema integrat de 
gestió – millora continua

El projecte sempre es mostra amb el lema VOLS?, el qual pretén 
convidar a la ciutadania a plantejar-se ser partícip de l'acció, 
constructiva, comunitària i transformadora que és el voluntariat.
 
Per tal de sensibilitzar entorn el voluntariat, l'associacionisme i 
els seus valors, aproximem el projecte, a la ciutadania en general, 
mitjançant unes pautes reflexives que els convidin a interessar-
se per aquesta acció voluntària i transformadora:

 · REFLEXIONA,...què t'ha portat fins aquí?. Quines són les 
teves raons per fer voluntariat, què et mou?

 · OBSERVA,...el que t'envolta. Quines iniciatives socials 
detectes?. Quines necessitats tenen?

 · VALORA... què pots aportar?. De quin temps disposes, 
què t'interessa?

 · APROPA'T,... a les entitats i organitzacions. Demana 
informació, forma't o concreta quin serà el teu compromís.

 ·  ACTIVA'T en el projecte de Voluntariat donant suport i 
oportunitats d'enriquiment mutu. Tu també en formes part!.

"De voluntaris/es en som molts i encara en podem ser més". 
T'hi VOLS? comprometre?

VOLS? SENTIR EL VOLUNTARIAT, VOLS? OFERIR EL TEU TEMPS, LA 
TEVA EXPERIÊNCIA I EL TEU COMPROMÍS. Si ho VOLS?, en parlem.
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8.5. Sinergrup
L’Associació Sinergrup (Grup d’Entitats amb Sinergia Social) 
agrupa vuit organitzacions d’economia social, sense ànim de lu-
cre, que treballen en l’atenció a col·lectius vulnerables, fonamen-
talment persones amb discapacitat i trastorns mentals.
 
Sinergrup respon a la necessitat de millora de la gestió a l’hora 
d’afrontar els reptes de futur i a la convicció que la millor manera 
de fer-ho és compartint valors, anàlisi, coneixements i experièn-
cies per aprofitar les sinergies que es produeixen quan s’esta-
bleixen aquests mecanismes d’interrelació. 

Les entitats de Fundalis tenen una participació activa a Siner-
grup. Entre els anys 2014 i 2016 s'ha col·laborat i participat en 
diversos projectes i iniciatives: 

· Estreta participació en el projecte: Nous models d'atenció cen-
trats en les persones i el seu envelliment (II), aportant l’expertesa 
de la Fundació Santa Teresa i els seus models d’intervenció.

· Estades de professionals d’atenció directa i d’intercanvi entre 
les entitats de Sinergrup. S’han realitzat estades professionals i 
la promoció de visites. Aquest any i com a novetat, s’ha ampliat a 
altres perfils professionals i de diversos serveis dins l’àrea d’aten-
ció a les persones.

· Participació en el grup de treball amb altres responsables de 
gestió laboral i formació de Sinergrup. 

· Participació i assistència en diverses formacions i monogràfics: 
· Intercanvi d’experiències i bones pràctiques entorn 

l’envelliment. 
· Per què és important tenir un model de negoci? El 

model canvas.
· Estratègies de captació de fons.
· Introducció a la filosofia LEAN
· Taller d'experiències per mesurar l'impacte social de 

les entitats. 

· Sinergrup, una mirada cap al futur. Jornada de reflexió per abor-
dar els reptes de futur de les entitats i del sector. 

 · Jornada Projectes territorials integrats, on s'ha aprofundit en 
els projectes que es desenvolupen a Fundalis, com a model a 
transferir a altres territoris on estan implantades algunes de les 
entitats sòcies de Sinergrup. 

· Suport per a la posada en marxa del programa europeu Eras-
mus + (Voluntariat Social Europeu).

· Jornada tècnica al Vendrell per compartir bones pràctiques i 
experiències entorn els nous models d’atenció a les persones i 
el seu procés d’envelliment. La jornada s’emmarca en el projecte 
“Nous models centrats en les persones i el seu envelliment” i ha 
comptat amb el suport del Departament de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya.

· Participació en la publicació d’un directori detallat de produc-
tes i serveis de les empreses socials de Sinergrup. 

· Recolzament de les pòlisses d’assegurança “Vida Solidària”, 
una iniciativa de la corredoria Social Partners, a través d’AXA, 
amb la que treballadors, voluntaris, amics i socis de les nostres 
organitzacions podran aconseguir importants descomptes.

Aproximació per conèixer nous models 
Un grup de professionals d’Amadip-Esment (Palma de Ma-
llorca) han vingut a Catalunya i s'han reunit amb responsa-
bles i tècnics de les entitas de sinergrup, per aprofundir en 
el seu model de formació dual.

D’altra banda, professionals de Sinergrup van visitar l’entitat Bas-
ca Lantegi Batuak, per conèixer el seu model.

Incidència
Des de Sinergrup, al llarg d’aquests darrers anys, s'han manifes-
tat la disconformitat davant l’Administració per la tributació del 
programa de suport a l’autonomia en la pròpia llar per part de 
les persones beneficiàries del servei.

Millores en aplicacions i programes informàtics
Participació en un grup d’interès mutu: Docuware. Gestor 
documental i de traçabilitat. Amb una negociació conjunta 
amb el proveïdor per aconseguir avantatges i preus interes-
sants per als socis de sinergrup.

Així mateix, es continua aportant millores en el programa in-
formàtic Entigest que permet la gestió de tota la informació 
relativa als treballadors i a les persones ateses. Aquest any 
s’incorporen millores en els mòduls, a proposta de les enti-
tats, i corresponents a: Inserció laboral (Fundalis) i la gestió 
per competències (A. Sant Tomàs)

Podeu ampliar més  
informació a www.sinergrup.net
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Actes participatius9.

Agraïments10.
·  AGÈNCIA D´HABITATGE DE CATALUNYA 

·  AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 

·  AJUNTAMENT D’ALCOVER 

·  AJUNTAMENT DE VALLS 

·  AJUNTAMENT DE VILA-RODONA 

·  ASSOCIACIÓ COMARCAL VALLENCA GINESTA 

·  ASSOCIACIÓ SINERGRUP 

·  ASSOCIACIÓ TRÈVOL 

·  CLIENTS DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 

·  CONSELL COMARCAL DE L’ALT CAMP 

·  CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS 

·  DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

 · DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I     
FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

·  EMPRESES COL·LABORADORES 

·  FAMÍLIES DE LES PERSONES DE LA FUNDACIÓ 

·  FLUVITEX, SL

·  FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA 

·  FUNDACIÓ PRIVADA ONADA 

·  FUNDACIÓ SANTA TERESA DEL VENDRELL 

·  FUNDACIÓ TUTELAR DE LES COMARQUES DE TARRAGONA 

·  GRUP DE VOLUNTARIS 

·  KELLOGG  MANUFACTURING

·  KELLOGG EUROPE TRADING LIMITED

·  KELLOGG MANUFACTURING ESPAÑA, SL

·  MITJANS DE COMUNICACIÓ 

·  PROVEÏDORS DE LA FUNDACIÓ 

·  SCA HYGIENE PRODUCTS, SL

·  TREBALLADORS DE LA FUNDACIÓ

Participació al Pessebre vivent de Valls

Jornada “Adapta’t a l’Esport" Festa de Nadal de les 
persones de la Fundació

Actuació del grup de 
teatre a l’obra dels follets

Obra de teatre de la 
Llegenda de Sant Jordi

Dinar de disfresses amb les 
famílies del STO

Calçotada amb les famílies



C. Manyans s/n Pol. industrial de Valls · 43800 Valls

Tel: 977 613 337 / Fax: 977 609 559
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compromis amb el territori
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