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Carta del Patronat
La Fundació Ginac és una entitat d’iniciativa 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.
Amb aquesta memòria volem compartir, d’una manera resumida,
la nostra actuació al llarg de l’exercici 2017, mitjançant dades
corresponents als àmbits social, econòmic i ambiental, per tal de
poder avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat fundacional,
millorant la inserció laboral i social, i també la qualitat de vida i la
felicitat de moltes persones.
L’aportació de molts voluntaris, institucions públiques, empreses
privades, famílies, treballadors i persones ateses pels diferents centres
i serveis de la Fundació, han fet possible la realitat que us presentem,
i per aquest motiu us volem donar el nostre agraïment més sincer.
El treball conjunt amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell i amb
la Fundació Onada, ens ha permès crear moltes sinergies i avançar
en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels nostres
projectes, construint un futur compartit. Com a mostra, la creació
conjunta aquest exercici de l’Empresa d’Inserció de les Comarques de
Tarragona, que s’ha de convertir en una important eina de creació
d’ocupació per persones en risc d’exclusió social.

Continuem patint les conseqüències de la crisi, amb retallades o
congelacions de subvencions durant quasi 10 anys, i dificultats per
mantenir el volum de vendes del CET, però davant d’aquesta situació
seguim reaccionant amb il·lusió, professionalitat, proactivitat i innovació.
Continuem reinventar-nos, plantejant nous projectes i fent coses noves
de manera diferent, amb el suport de les altres entitats de Fundalis.
Volem destacar tres projectes especials que han marcat aquest exercici:
· La concessió a llarg termini del Mas de Forès, que ens permet
millorar l’espai i continuar desenvolupant un projecte territorial
integrat 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.
· La posada en funcionament de la llar-residència Enxaneta, situada
al Passeig de l’Estació de Valls, i que disposa de 8 noves places.
· L’adquisició d’una casa al barri de la Xamora, amb la voluntat de
convertir-la en un equipament residencial.
Ginac és i vol continuar sent una organització innovadora i de futur,
que aporta solucions a les persones amb més dificultats de la comarca
de l’Alt Camp, i en aquest sentit continua treballant per crear nous
serveis i aproximar-nos allà on viuen les persones.
Ben segur que amb el compromís i l’esforç de totes les persones
i institucions vinculades a la Fundació, mantindrem viu l’esperit
de millora permanent i la sensibilitat per treballar al costat de les
persones que més ens necessiten.

Composició del Patronat
de la Fundació Ginac
President Sr. Anton Ferré i Fons

Vocal 3 Sr. Jordi Gatell i Saperas

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

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

Tresorer Sr. Pere Batalla i Albaigés

Vocal suplent Sr. Joan Mª Sanahuja i Segú, en
representació del Consell Comarcal de l’Alt Camp

Secretari suplent Sr. Jordi Miralles Marrugat
Vocal 1 Sra. Assumpció Casañas i Pareta
Vocal 2 Sra. Natividad Cuesta i Ramos
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Vocal 5 Sra. Bàrbara Flores i Vera, en
representació de l’Ajuntament de Valls
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Fundalis

A Fundalis compartim una missió al
servei de les persones i del territori!
L’any 2010 les entitats de Fundalis vam començar a treballar
conjuntament al Camp de Tarragona, per tal de millorar la gestió i
aconseguir avançar cap a la nostra missió, que és aconseguir la felicitat
de les persones de cada entitat i de les seves famílies.
Hem creat una nova manera de treballar, generant sinergies i relacions
guanyar-guanyar que multipliquen les possibilitats i les oportunitats
per a tothom. Amb la contribució de patronats, famílies, treballadors
i treballadores, persones voluntàries, empreses, administracions i
totes les persones que participen en els diferents centres i serveis de
cadascuna de les entitats de Fundalis, ho hem fet possible.
Hem pogut constatar que la sostenibilitat econòmica, la rendibilitat
social i la innovació estan estretament lligades i són inseparables, en
un model d’economia social que posa per davant de tot a les persones.
Compartir recursos, posar en comú el coneixement i el talent,
aprendre dels encerts i els errors propis i dels altres, s’han convertit
en una magnífica eina per innovar i millorar significativament els
serveis a les persones de les nostres comarques. Hem avançat des de
la independència de cada organització a una realitat interdependent,
molt més motivadora i eficient.

Turisme del Baix Penedès i al Centre de Dia Anna Serra del Vendrell, que
han servit d’inspiració a moltes altres organitzacions del nostre sector.
Suposen una nova forma de treballar, en estreta col·laboració amb les
administracions locals, i amb diferents agents del nostre territori, que
ens permeten desenvolupar projectes on les persones, sense etiquetes,
són les veritables protagonistes.
Amb el suport de moltíssimes persones i organitzacions, i recolzats pels
nostres valors, continuem treballant amb optimisme i il·lusió, creant
projectes que generen nova ocupació, i contribueixen a estructurar el
territori i millorar la qualitat de vida i la felicitat de moltes persones i
les seves famílies.
Moltes gràcies per formar part d’aquest gran projecte! Junts podem
crear una societat més justa i solidària!
Composició de l’Equip directiu
· Director General: José Carlos Eiriz i Varela
· Adjunta a Direcció General: Marta Tutusaus i Mañé
· Gerents: Manel Garrido i Tomás / Gerard Fernández i García

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

Fundació Onada a Campclar. Espai de Trobada

Seu de la Fundació Santa Teresa
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1. La Fundació

La Fundació Ginac és una entitat d'iniciativa social sense ànim de
lucre, situada al carrer Manyans s/n del Polígon Industrial, 43800,
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

1.1. Missió

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

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

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

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

6. CENTRES DE LLEURE I ESPORT
Centre de Lleure i Esport
7. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL – CET

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 LABORALS
1. SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL

4. SERVEIS INDUSTRIALS

2. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS

5. ENCLAVAMENTS LABORALS

3. SERVEIS AMBIENTALS

6. TASQUES DIVERSES
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2. Serveis a les persones
La Fundació Ginac atén 563 persones mitjançant els seus centres i serveis:
1. CENTRES OCUPACIONALS – CO
Serveis d’atenció diürna adreçats a persones adultes amb
discapacitat intel·lectual que, de forma temporal o permanent,
no poden accedir a la vida laboral activa. Els CO desenvolupen els
seus objectius a partir de dos serveis:
Servei de Teràpia Ocupacional– STO
Té per objectiu desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats
individuals de les persones, fomentar la seva autonomia personal
i social, i millorar la seva integració a la comunitat.
Servei Ocupacional d’Inserció – SOI
Té per objectiu mantenir i potenciar les capacitats i competències
de les persones, per tal d’afavorir la seva integració sociolaboral.
2. CENTRES FORMATIUS
Ofereixen orientació i capacitació a les persones, afavorint la seva
integració en el mercat laboral.
Centre de Formació Ocupacional – CFO
Imparteix formació laboral mitjançant programes formatius
que pretenen millorar la qualificació professional i l’assoliment
de competències professionals.
Servei Prelaboral
Té per objectiu promoure la integració laboral de les persones
amb trastorn mental sever, mitjançant l’aprenentatge
d’habilitats socials i laborals.
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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 a
nivell 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.
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.
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Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar – SSAPLL
Facilita l’accés de la persona a una vida més independent en el seu
domicili habitual, oferint suports flexibles i dinàmics que s’ajustin
a les necessitats i expectatives de la persona en cada moment.

· 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.

Llars-residències
Ofereixen una llar, amb els suports necessaris, per tal que les
persones puguin desenvolupar-se amb autonomia i qualitat de
vida. Són petits nuclis de convivència, ubicats en l’entorn urbà
per potenciar la integració en la comunitat.

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.

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.

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
Proporciona una ocupació adaptada a les necessitats de les
persones amb discapacitat i/o trastorn mental, amb dificultats per
incorporar-se al mercat laboral.

· 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 entre diferents col·lectius
i persones amb diferents capacitats en el seu propi municipi.
· Promouen la participació en la comunitat i de la comunitat
apostant pel voluntariat.

El Centre desenvolupa diferents activitats productives que
possibiliten al treballador triar en quina participar, facilitant la
seva formació continuada, i promovent la seva integració laboral.

Evolució del Grau de Participació, 2015-2017
2015

2016

26

42

42

2017

25

48
159

63
160

27
140

67

63
105

21
59

TOTAL: 371
Servei d'Integració Laboral
Serveis de Suport a la Llar

78
138

TOTAL: 532

129

TOTAL: 489

Centres Formatius
Centres Ocupacionals
Centre de Lleure i Esport Centre Especial de Treball
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2015

2016

2017

Centres ocupacionals
Servei de Teràpia Ocupacional
Servei Ocupacional d’Inserció

50

13

48

63

15

48

19

63

67

2015

2016

2016

59

138

138

2015

2016

2017

160

159

140

2015

2016

Serveis d’Integració Laboral
Serveis d’Integració laboral extern

Centre Especial de Treball

CET

Centres Formatius

2017

72

44
Servei Prelaboral
Cursos de formació ocupacional
Cursos Incorpora

11

13

10

27

20
7

0

21

2015

105

78

2016

2017

Serveis de Suport a la Llar
Llars-residències
SSAPLL

9

33
42

9

33

15

33

42

48

2015

2016

2017

26

25

27

Centres de Lleure i Esport

Centres de Lleure i Esport
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3. Serveis laborals del

Centre Especial de Treball

El CET de la Fundació Ginac té, al final de l’exercici 2017, un total
de 140 treballadors amb discapacitat i/o trastorn mental. Les
principals activitats que porta a terme són les següents:
1. SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL
Assessorament tècnic, realització de projectes i execució de tasques de
jardineria o d’adequació d’espais.
· Gestió d’espais verds
· Gestió del medi natural: treballs forestals, a lleres,
en espais naturals i espais rurals
2. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS
Es dóna resposta a les necessitats dels clients amb flexibilitat i
rapidesa, des de la neteja planificada fins a la resolució de situacions
imprevistes.
· Neteja d’edificis i equipaments
· Neteja viària
· Neteja de vehicles
3. SERVEIS AMBIENTALS
El compromís i respecte pel medi ambient, com un dels principals valors,
han portat a incloure aquest servei dins del marc d’activitats del CET.
· Recollida i gestió d’oli vegetal
· Recollida de residus vegetals
· Elaboració i execució de projectes amb impactes ambientals
positius
· Campanyes de sensibilització ambiental
· Disseny i execució de tallers i activitats educatives
ambientals
4. SERVEIS INDUSTRIALS
Es realitzen tot tipus de tasques relacionades amb la logística i
acabats de productes, com una extensió del procés productiu i de
l’equip humà de les empreses.
· Muntatges de components
· Acabats de productes
· Etiquetat, envasat i encaixat de productes diversos
· Disseny i preparació de promocions
· Mailings, encartaments, plegats
· Verificacions de peces
· Lots de Nadal

5. ENCLAVAMENTS LABORALS
Es desenvolupen activitats productives que tenen relació directa
amb l’activitat principal dels clients, fent-ho des de les seves pròpies
instal·lacions.
· Permet una reducció dels costos de transport i de l’impacte
ambiental
· Millora la traçabilitat
· Permet reduir l’inventari
· Permet afrontar els canvis urgents de planificació i
programació
· Facilita la resposta a les puntes de producció
6. GESTIÓ D’APARCAMENTS
Es duu a terme la gestió integral d’espais d’aparcament, d’acord amb
les condicions específiques de cada espai i client.
7. TASQUES DIVERSES
El Centre Especial de Treball disposa d’altres serveis amb els quals
es realitzen treballs diversos, com per exemple: control d’accessos,
recepció i consergeria, suport a tasques administratives, casals d’estiu
per a infants i joves...
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Distribució d'empreses
per servei

54

Volum econòmic per
tipus de serveis

1,9M€
milions d’euros

Empreses

Serveis de jardineria i treballs al medi natural

Altres activitats

Enclavaments laborals

Serveis industrials

Serveis de jardineria i treballs al medi natural

37%

17%

17%

29%

47%

41%

8%
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Altres activitats

Enclavaments laborals

Al 2017, el CET GINAC va efectuar treballs per un import
superior als 1,9 milions d’euros.

Serveis industrials

Al 2017 el CET GINAC va prestar els seus serveis a
54 empreses i administracions públiques.

4%
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4. Projectes territorials
4.1. Alt Camp

SERVEI DE TERÀPIA
OCUPACIONAL
Durant l’any 2017, al STO s’ha donat continuïtat al Projecte de
Transformació del Centre Ocupacional, iniciat l'any anterior,
promovent la planificació centrada en la persona. Concretament s’han
establert uns espais de diàleg en petits grups per descobrir quines
són les preferències i desitjos de les persones. Això s’ha fet a partir de
treballar, traçant diferents dinàmiques, les dimensions de la Qualitat de
Vida. Aquests espais duen per nom "Temps per tu". Van ser les persones
del STO que havien participat l'any anterior en el projecte de Cercles, i
volien tenir un Rol de Formadors, els que van guiar en aquesta activitat.

Per altra banda s’ha portat a terme la Fase 2 del Cercle “Rocks
Balladors” iniciat l'any anterior. Les persones que en formaven part
i ja tenien identificats els Resultats personals que volien aconseguir,
van iniciar un procés de presa de decisions per valorar quin Rol volien
tenir de contribució a la comunitat “Rol Valorat”, a la vegada que van
identificar quines responsabilitats “Rols” podien portar a terme les
persones del STO dins del servei. El Resultat va ser molt profitós; així
a tall d'exemple, hi ha una persona que està fent voluntariat a Creu
Roja, una altra que està col·laborant en una perfumeria, una altra que
participa a l'Associació de dones i altres que exerceixen responsabilitats
dins del STO, com Responsable de claus de furgonetes, telefonista
intern... tot plegat ha suposat una millora en la valoració i satisfacció
de les persones implicades.
Emmarcades dins les oportunitats d’inclusió a la comunitat, un grup
de persones del STO ha tingut un paper actiu en l'organització de la
Jornada de Sensibilització a les escoles “Adapta't a l'esport”, fomentada
per l'Ajuntament de Valls i el Patronat d'Esports.
També aquest any s’ha iniciat un Cercle de Gent Gran, un espai de
diàleg i descoberta de les necessitats i preferències de persones d'edat
tant del STO, com de la llar-residència.
A l'igual que en anys anteriors, s’ha participat en les diferents jornades
esportives de CO i, per grups, s’han realitzat 5 sortides amb pernoctació
de 2 o 3 dies a diferents llocs. Tot això s'ha anat desenvolupant al
llarg de l'any, a la vegada que se seguien portant a terme les activitats
contemplades en el Programa anual d'activitats (més de 30 opcions
d'activitats que els usuaris poden escollir).
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Aquest any s’ha continuat atenent a les demandes personals per
aconseguir els resultats propis desitjats de cada persona usuària del
servei, així com la participació en diferents Programes de Voluntariat,
jornada solidària al Parc Francolí, sortida de Setmana Santa a la Finca
de Prades, sortida a l’hípica, sortides a les fires dels pobles del voltant de
Valls, “Tamborrada” al Serrallo, sortida al passeig marítim del Serrallo,
integració de les dues llars en les festes nadalenques, etc.
Llar-residència Ginesta 1 (c. Germans San Gabriel)
S’ha implementat un sistema de recollida de demandes centrat en la
persona, indagant en les oportunitats d’oci, oportunitats d’inclusió a la
comunitat, desitjos i interessos de les persones, de manera individual.
També s’ha començat a utilitzar un avisador electrònic, mitjançant el
qual permet, a la persona de nova incorporació al servei, avisar a la
monitora de nit quan necessita aixecar-se.
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Llar-residència Enxaneta (Passeig de l’Estació)
La principal novetat d’aquest any és que el 10 d’octubre de 2017
es va obrir una nova llar-residència, ubicada al Passeig de l’Estació
de Valls i anomenada “Enxaneta”. Tres persones que vivien a la llar
Ginesta 1 han passat a viure a Enxaneta, juntament amb altres
companys i companyes.
A la llar Enxaneta s’ha instal·lat una grua de sostre per facilitar les
transferències i assistència. D’altra banda, a les dues llars s’ha realitzat
la compra d’una cadira adaptada al lavabo per l’hora de les dutxes i per
evitar el risc de caiguda de les persones. També en línia del què funciona
a la llar Ginesta 1, a Enxaneta s’ha instal·lat un ordinador portàtil i
una impressora per fer servir tant les persones que hi viuen com els
professionals del servei.

ALT CAMP

SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR
LLARS-RESIDÈNCIES
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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 residents en un habitatge,
el Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar de la Fundació Ginac finalitza l’any 2017 amb 32
persones ateses amb la següent distribució:
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8

Nois

Noies

L’objectiu del Servei de Suport a la Llar és el d’ajustar-se a les necessitats i a les expectatives de les persones que hi viuen, en el seu camí cap a
l’autonomia personal i la inclusió en la comunitat. Es tracta de generar estratègies conjuntes i compartides que permetin afrontar situacions vitals i
que estiguin dirigides a per fer possible el projecte de vida de cadascuna de les persones.
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.

Tipologia dels habitatges

Nombre
Nombre
d’habitatges de persones

Característiques del suport

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

5

14

Faciliten la convivència, el reconeixement i l’acceptació de
l’altre. Ajuden a reforçar la responsabilitat i la tolerància,
la capacitat de resoldre problemes i de prendre decisions
de manera consensuada.

Habitatges individuals propis, cedits o de
lloguer

10

10

Es tracta d’un suport adaptat a les pròpies necessitats per
tal de gestionar la vida quotidiana de la persona

3

Incorporen el fet de veure com els pares 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.

3

6

Es tracta d’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,
per assolir nous objectius i il·lusions.
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33

Habitatges en els que les persones conviuen
amb familiars (pare o mare)

Habitatges en els que les persones viuen en
parella

TOTAL

3

14

LES FAMÍLIES DE LA FUNDACIÓ GINAC
Les famílies de la nostra Fundació estan molt presents a la nostra entitat.
Fem activitats conjuntes d’oci i temps lliure que planifiquem i organitzem
conjuntament amb les pròpies famílies per tot l’any. El grup de Suport de
Famílies està molt cohesionat i en ell surten moltes bones idees de xerrades
i tallers per fer tant al grup, com per obrir a totes les famílies de l’entitat.

de les famílies de la Fundació, una bona solució per poder-ho fer i
participar en qualsevol de les propostes que es porten a terme.

La comunicació és molt fluida i tothom està molt obert a totes les
propostes que surten. Algunes activitats demanades per les pròpies
famílies es repeteixen any rere any, perquè ja són com tradicions,
com per exemple fer una calçotada, anar a masies d’algunes famílies,
esmorzars conjunts al taller...o una de les propostes que més agrada
és anar 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

EL SERVEI D’INTEGRACIÓ LABORAL
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. Al 2017, la seva activitat
ha possibilitat fins a 45 insercions en 19 empreses contractants
Pel que fa a la tasca prospectora, l’any ha contemplat fins a 63 visites a empreses,
de les quals 25 no havien tingut abans cap contacte amb la Fundació.
En conjunt, el Servei ha atès 175 persones al llarg del 2017.
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INSERCIONS 2017
Empresa ordinària

24

Centre Especial de Treball aliè a l’entitat

1

Enclavament laboral en empresa ordinària

14

Incorporació com a professional d’atenció a les persones

6

Programes específics de l’administració pública local

0

Centre Especial de Treball de l'entitat

0

TOTAL

45

PERSONES ATESES

175

PERSONES ATESES NOVES

91

EMPRESES VISITADES

63

EMPRESES VISITADES NOVES

25

EMPRESES CONTRACTANTS
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
I LA FUNDACIÓ LA CAIXA
Al 2017 s’ha signat i executat un conveni de col·laboració amb la Diputació de Tarragona i La Fundació La Caixa, l’objecte del qual han estat dues
actuacions concretes:

Neteja de la llera del riu gaià al seu pas
per Vila-Rodona
L’actuació es va concentrar en un Tram del riu Gaià al seu pas pel
terme de Vila-rodona, caracteritzat per formar amplis meandres de
notable interès natural i paisatgístic. El tram escollit està situat lluny
del casc urbà del poble, travessant una zona de conreus fins al límit de
terme amb Aiguamúrcia.

L’eradicació de l’ailant al riu glorieta,
al seu pas pel nucli d’Alcover
El tram escollit per a executar les feines està situat just a la vora del
casc urbà del municipi d’Alcover, envoltat de zones urbanitzades i
erms suburbans.
La feina es va organitzar en 3 fases:
· Neteja prèvia de la zona de treball
· Tala i aplicació simultània de Glifosat injectat
· Tractament de les restes
Les tasques es van iniciar a la zona més prioritària des del punt de
vista de la protecció davant les avingudes, al voltant del Pont de Reus.

RECONEIXEMENT DE LA DIPUTACIÓ A LES ENTITATS QUE
TREBALLEN PEL MEDI AMBIENT I LA INTEGRACIÓ
La Diputació de Tarragona ha fet un reconeixement a totes les
entitats que treballen per la inserció sociolaboral i la preservació de
l’entorn a través del conveni amb el programa de l’Obra Social La
Caixa, coincidint amb la celebració del 10è aniversari de l’acord de
col·laboració.
La Fundació Ginac ha gaudit d’aquest programa des del primer any,
treballant per a la conservació d’espais naturals de la zona. Al llarg
d’aquests anys, la participació en aquest programa ha permès la
millora de l’ocupabilitat i la contractació laboral de més de desenes de
persones amb discapacitat i/o trastorn mental.
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SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ
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.
Durant el 2017 s’han atès 22 persones al SOI Ginac i una persona es va
inserir al CET neteja, a la llar-residència Enxaneta.
Aquest any s’ha donat continuïtat al procés de canvi del servei que es va
iniciar al 2016, orientant-lo segons la perspectiva de planificació centrada
en la persona. Per aquest motiu, l’equip tècnic ha participat en diverses
formacions sobre aquesta matèria.
S’està fent partícip tant a les persones com a les famílies d’aquest procés de
canvi. Durant el juny i juliol es van fer trobades amb tres grups de treball,
un de famílies i els altres dos amb les persones ateses, per tal de valorar, a
partir de l’escala de transformació de centres ocupacionals, quins canvis es
poden fer en el servei, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones.
En aquesta línia s’han iniciat itineraris individualitzats i d’inclusió a la
comunitat, a partir de les demandes i interessos de les diferents persones.
Aquestes són les activitats destacades d’inclusió i participació en la
comunitat del 2017:
· Artística. S’ha anat a diverses escoles de la comarca, amb l’espectacle
“La festa de la primavera”.
· Aportem coneixements. S’han impartit xerrades sobre reciclatge per als
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alumnes dels FOAPS i d’altres formacions de Ginac i Ventall. Des de la
Fundació Ginac es continua fent d’amfitrions a diversos col·lectius que
visiten la Fundació, acompanyant-los en la vista per les instal·lacions,
així com explicant-los els diversos serveis de què disposa l’entitat.
· Participació a l’Hort urbà dels 4 cantons de Valls. Projecte d’hort
ecològic integrat en la comunitat.
· Desfila’t d’etiquetes. Projecte de sensibilització vers la diversitat
funcional, en el marc de la Setmana de les Capacitats de Valls,
organitzat pel SOI Ginac i els alumnes de 2n d’Integració Social de l’IES
Narcís Oller. Es van realitzar tallers de sensibilització per als alumnes
de 5è de primària de diverses escoles de Valls i una desfilada de moda
inclusiva, al Centre Cultural de Valls.
Cal destacar el treball fet amb les famílies i les xerrades formatives i la seva
implicació participant en sortides amb els seus familiars.
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SERVEI PRELABORAL
El servei prelaboral de Ginac està en funcionament des del gener del
2008. L’objectiu d’aquest servei és oferir formació adaptada dirigida
a persones amb algun diagnòstic de salut mental, que estiguin en
situació d’atur i desitgin millorar el seu perfil professional i/o les
seves possibilitats de trobar feina. S’ofereix suport individualitzat
durant tot l’itinerari d’inserció laboral, des de la formació fins els
primers mesos de la inserció, per tal de garantir la continuïtat en el
lloc de treball.
Durant el 2017 s’han atès 19 persones, 3 de les quals s’han inserit
a nivell laboral, una a jornada completa com a auxiliar de cuina a
Ginac i les altres dues, a temps parcial, a l’Escola Oficial d’Idiomes
de Valls, com a enclavament de Ginac. Des del servei prelaboral s’ha
ofert suport a les persones en el lloc de treball, per tal d’afavorir l’èxit
i continuïtat de la seva inserció.

· Orientació i inserció laboral. En aquest taller s’ofereix suport per a
definir l’objectiu professional, elaboració del currículum, tècniques de
recerca de feina, preparació d’entrevistes de selecció, plataformes online.
· Informàtica. Aprendre coneixements bàsics i funcionament del
sistema operatiu Windows 7, ofimàtica i eines d’internet.
· Projecte vital. Es tracta d’un suport individualitzat i grupal, per
establir fites i objectius personals.
Les accions formatives del servei es duen a terme en l’entorn
comunitari, per tal d’afavorir la inclusió social així com la vinculació
de les persones que hi participen.

El setembre del 2017 es va activar un canvi important en l’organització
del servei prelaboral, que parteix dels canvis ja iniciats en el 2016,
d’oferir formació per a la inserció laboral i segons la perspectiva
centrada en la persona.
L’oferta formativa del servei prelaboral del 2017 ha estat la següent:
· Tallers de competències transversals. L’objectiu és millorar el
treball en equip, l’autonomia, la capacitat analítica.
· Taller administratiu. Formació en tècniques administratives
bàsiques d’oficina.

OMNIUM CULTURAL RECONEIX LA TASCA DE LA FUNDACIÓ
La Fundació Ginac ha participat, aquest 2017, en el muntatge d’una
exposició i vídeo d’Omnium Cultural titulada: “La inclusió: una
aventura compartida”.
L’entitat cultural va iniciar, arreu de Catalunya, un projecte per
mostrar les Lluites Compartides que han fet i fan que aquest país
sigui una mica millor. A la comarca de l’Alt Camp, la Lluita escollida va
ser la Inserció de les persones amb capacitats diferents.
L’exposició i el documental elaborats, van voler fer visible i posar en
valor la feina realitzada per moltes persones al llarg dels anys, tant
de la Fundació Ginac, com de l’Associació Ginesta, l’Escola Eladi
Homs, els Instituts de Valls i entitats lúdiques i culturals. Algunes
persones del STO, del SOI i del CET de la Fundació Ginac han estat
les protagonistes del documental.

PER A PODER VEURE
L’EXPOSICIÓ, HO
PODEU FER AQUÍ

PER A PODER VEURE
EL DOCUMENTAL, HO
PODEU FER AQUÍ
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LA FUNDACIÓ GINAC ENGEGA EL SERVEI INTEGRAL D'ORIENTACIÓ,
ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ (SIOAS)
El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va aprovar el projecte que la Fundació va presentar a la convocatòria de SIOAS.
Aquest servei ofereix formació i seguiment a les persones que recerquen feina en l’empresa ordinària i consisteix en sessions grupals amb tallers
d’inserció laboral, informàtica, competències transversals, competències bàsiques, tutories individuals, possibilitat de realització de pràctiques
i suport en el lloc de treball quan la persona troba feina.

4.2. Valls

LA FUNDACIÓ GINAC AMB LA 5a SETMANA DE LES CAPACITATS DE VALLS
del SOI-SPL de la Fundació Ginac i amb la col·laboració dels alumnes de
2n d’Integració Social de l’IES Narcís Oller.
Prèviament, es va organitzar un taller anomenat “desfila’t d’etiquetes”,
amb els alumnes de Valls, al voltant de les paraules que es fan servir
habitualment per a definir les persones, i com aquestes sovint responen més a prejudicis o idees preconcebudes que a la realitat. Durant la
desfilada de la Setmana de les Capacitats, les etiquetes denotatives van
ser retirades, com a símbol de reivindicació.

La Setmana de les Capacitats ha arribat a Valls aquest 2017 a la seva
5a edició amb un programa d’actes que persegueix aconseguir la plena
normalització del col·lectiu en la societat mitjançant la informació i el
suport de les accions de les entitats que treballen en aquest sentit.
La Fundació Ginac ha participat activament tant des del STO com des de
SOI-SPL oferint la jornada “Adapta’t a l’esport”, per a joves dels instituts
de l’Alt Camp, i també l’activitat “Desfilada per les Capacitats. La diferència
marca tendència. Desfila’t d’etiquetes”, impulsada des del grup del SOI-SPL.

Jornades esportives “Adapta’t a l’esport”
En el marc de la Setmana de les Capacitats, el Patronat Municipal
d’Esports i el Consell Esportiu de l’Alt Camp, han organitzat l'activitat "Adapta't a l'esport", juntament amb la col·laboració de la Federació
Mestral-Cocemfe Tarragona, l’IES Jaume Huguet i la Fundació Ginac.
Hi han participat uns 400 alumnes, de quatre instituts de l'Alt Camp.
L’objectiu de l’activitat és que els joves se sensibilitzin amb el col·lectiu
i que coneguin com és el seu dia a dia i les seves dificultats. Al llarg de
la jornada han pogut fer un tast de diverses disciplines esportives que
practiquen les persones amb discapacitat: des de bàsquet, zumba, futbol, tennis taula, atletisme o hoquei adaptat, a jocs més específics com
el boccia, equiparable a la petanca; slàlom i golbol.

Desfilada per les Capacitats: “Desfila’t d’etiquetes”
Durant la Setmana de les Capacitats, el Centre Cultural de Valls es va
convertir en una passarel·la de moda protagonitzada per les persones
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La passarel·la de moda va comptar amb el suport de les botigues Pluvinet, Cortès, Bindi, Tentazione i Fausto i amb les perruqueries Bea,
d’Alcover i Pijuan, de Valls.
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SERVEIS INDUSTRIALS DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
El Departament de Serveis Industrials està format per dues grans seccions: la secció d’Enclavaments, que dóna suport a les empreses dins
les seves pròpies instal·lacions i la secció de Manipulats, que ofereix el
suport a les instal·lacions de Ginac.
Durant l’exercici 2017, la secció d’enclavaments ha ocupat el 57% de
la plantilla del Departament, amb un treball continuat per 14 clients
diferents i amb activitats molt diverses: missatgeria, neteja, acabats de
producte, gestió de residus, recepció i consergeria, treballs en línies de
producció, etc...

que puguin accedir-hi totes les persones, sense que les seves discapacitats siguin un impediment.
Qualitat.- La implicació dels responsables de Kellogg’s, amb un treball
conjunt amb els professionals de la Fundació ha permès finalitzar l’exercici sense cap reclamació ni incidència de qualitat, fonamentant les actuacions en les millores continues de tots els processos de treball encomanats.
Accidentabilitat.- L’alt nivell d’exigència de Kellogg’s i de Ginac en tots
els aspectes relacionats amb la Salud i Seguretat han garantit un treball
segur dins les seves instal·lacions, tancant l’any amb 0 accidents.

La secció de manipulats ha ocupat el 43% de la plantilla, amb un treball continuat per 15 clients diferents, centrant l’activitat en la gestió
integral de manipulats: gestió de les dades logístiques del producte,
gestió d’estocs dels components, elaboració de tota la documentació
vinculada a la creació d’un nou producte a manipular, manipulació i
control de qualitat, gestió de transport i lliurament.
Cal ressaltar el conveni de col·laboració establert amb Fluvitex, SL,
mitjançant el qual es fabrica una gama de coixins per a IKEA. A les instal·lacions de la Fundació, es disposa de la maquinària necessària per
fer l’emplenat amb fibra i posterior cosit i acabat dels coixins HYLLE,
venuts arreu d’Europa.
Un any més s’ha mantingut una col·laboració extraordinària amb Kellogg’s.
Fruit d’aquesta col·laboració es destaquen els següents reptes assolits:
Formació.- S’han format més de 40 persones amb discapacitat i/o trastorn mental per a desenvolupar la seva feina dins les instal·lacions de
KELLOGG’S
Adaptació dels llocs de treball.- Un dels reptes principals del CET és
l’adaptació dels llocs de treball a les capacitats de les persones amb especials dificultats. Gràcies a la coordinació continuada amb l’equip de
KELLOGG’S, s’han adaptat el 100% dels llocs de treball proposats per a

CLIMATITZACIÓ DE LA NAU INDUSTRIAL
Abans de l’estiu del 2017 es va fer una inversió important a la Nau Industrial de la Fundació ubicada al polígon de Valls, on s’ubiquen una bona part
dels seus serveis, per instal·lar un sistema de climatització evaporativa,
que permet millorar la temperatura interior durant els mesos d’estiu.

Aquesta inversió ha suposat una millora molt important per totes les
persones que realitzen activitats a la nau.

Els bioclimatitzadors refreden l’aire per un procés d’evaporació 100%
natural. Es fa passar l’aire exterior per uns filtres saturats d’aigua i s’introdueix, a l’àrea a climatitzar, fred, filtrat i lliure de gèrmens.
Aquesta és una solució natural, que introdueix a la nau un aire 100%
fresc i net, i expulsa a l’exterior l’aire calent i carregat d’impureses, olors,
fum, partícules en suspensió, i a més consumeix un 80% menys d’energia que els sistemes convencionals d’aire condicionat.
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EL CENTRE ESPECIAL DE
TREBALL REALITZA TASQUES
PER A L’AJUNTAMENT DE VALLS
Arran d’una col·laboració amb el Departament de Sostenibilitat de
l’Ajuntament de Valls, durant tot l’exercici 2017 i amb una periodicitat setmanal, s’ha realitzat el manteniment i neteja de les jardineres
ubicades a la plaça de l’església de Valls.

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 summament atractiva i
pensada per a públics i motivacions diverses, que aporten valor al conjunt
d’agents del territori, des del compromís social amb els col·lectius més
desfavorits.
El projecte de Mas de Forès va començar l’any 2011 amb l’adjudicació
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 millorant les condicions de l’entorn i creant noves
activitats que han generat valor per elles mateixes i per als visitants, desenvolupant projectes que permeten crear ocupació per a persones amb
discapacitat i/o trastorn mental.
Des d’un habitatge per a persones amb discapacitat que fan les tasques de
masovers, fins a la instal·lació de lavabos pels visitants, un hort ecològic,
una petita granja d’animals... han fet de Mas de Forès un espai integrador
on comparteixen activitats els visitants, els alumnes de les escoles i les
persones amb discapacitat de l’entitat.
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ALTRES ACTIVITATS DEL CET, AL
MUNICIPI DE VALLS
Es destaca la consolidació en el manteniment dels Jardins de Kellogg’s i Trilla, així com la nova col·laboració establerta amb GRIFFITH FOOD, empresa dels sector de l’alimentació recentment ubicada al Polígon Industrial.

Aquest any 2017, a partir de la concessió administrativa d’aquest espai
per un període de 10 anys, s’han portat a terme diverses inversions i millores a les instal·lacions: s’ha creat un lavabo adaptat i s’ha adequat una
sala de formació i de lleure que a més a més, permet gaudir en millor
condicions de les calçotades de Mas de Forès.
Mas de Forès 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 4.5. Ajuntament
Aquest exercici s’ha continuat realitzant el manteniment dels aiguamolls del Pla de Santa Maria, fent el desbrossat, esporga i recollida de brossa i tenint com a objectiu principal el manteniment
de les zones de pas i el mirador.

de Vila-Rodona

Durant tot l’any s’ha mantingut la col·laboració amb aquest ajuntament, oferint el suport per a la recollida selectiva de residus porta a
porta en horaris nocturns.

4.6. Aiguamúrcia
Un any més s’ha realitzat el manteniment i neteja dels espais verds del municipi i de l’entorn del nucli monàstic de Santes Creus. Cal destacar que
durant aquest exercici, i gràcies a la col·laboració establerta amb la Fundació Onada i a través d’un conveni amb l’Agència de Patrimoni Cultural, s’ha
iniciat el manteniment de la jardineria del Claustre del Monestir de Santes Creus.
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5. Compromís amb les persones

5.1. Qualitat de la contractació
De les 188 persones treballadores a finals de 2017, un 70,20%
gaudeix de contractació estable, el 74,50% resideix a la mateixa comarca
de l’Alt Camp i l’antiguitat mitjana de la plantilla és de 7,7 anys.

188

Resideix a la
comarca de l’Alt
Camp

Contractació
estable

Total de persones
treballant

70,20%

74,50%

Estabilitat

Proximitat

5.2. Pla d'igualtat

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

Total de
professionals

188
professionals

23

51,05%

48,95%

96

92

homes

dones

Professionals
amb discapacitat

134
professionals

56,70%

53,30%

76

58

homes

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

EVOLUCIÓ IIA* ANUAL - F. GINAC

80
59

58

67

71

46
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
*Índex d'incidència de l'accidentalitat

A continuació es mostra, en una gràfica, l’evolució de l’Índex d’Incidència d’Accidentalitat 2011-2017, on es pot veure que el resultat de
l’indicador s’ha estabilitzat en els darrers anys 2015-2017 i sempre
per sota del màxim permès situat en el 100, obtenint aquest 2017 un
resultat gairebé idèntic al 2016.
La Fundació manté així i reforça la seva certificació
en la norma OHSAS 18001 (gestió de la Prevenció de
Riscos Laborals). Aquests bons resultats són fruit de
l’aposta que l’entitat i els diferents departaments fan
en matèria de PRL de forma global, i integrant la prevenció en totes les actuacions del dia a dia.

5.4. Formació

La formació és una eina essencial pels nostres treballadors i treballadores.
Durant el 2017, un total de 224 alumnes han participat en 77 accions
formatives realitzades, amb un total de 792,50 hores de formació
impartida. El 71,43% de les persones participants han estat treballadors/es
amb discapacitat i el 47,77% de les persones participants, dones.

224

professionals formats

71,43%

professionals amb discapacitat

52,23%

47,77%

Homes

Dones
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5.5. Voluntariat
“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 2017 comptant amb la implicació i el compromís d’un total de
21 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
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Durant el 2017, 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!
Moltes gràcies per la teva ajuda!
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6. Dades econòmiques
Durant l’any 2017 s’ha arribat a la xifra de 3,95 milions d’euros
d’ingressos; dels quals un 42% provenen d'ingressos per vendes i prestació
de serveis del CET, un 53% són ingressos procedents de subvencions

(prestació de serveis socials per a l’administració) i un 5% són d'altres
ingressos. El pressupost s'ha destinat en un 74% a Despeses de Personal,
un 11% a Compres, un 13% a Altres Despeses i un 2% a Amortitzacions.

Despeses 2017
2%

Amortitzacions

74%

Despeses
de personal

13%

Altres Despeses
d’Explotació

Ingressos 2017
5%

53%

Altres ingressos
d’explotació

Ingressos per
serveis socials

11%

42%

Aprovisionaments

Participació als pressupostos

Ingressos per
facturació

61,20%

Centre Especial de Treball

11,99%

Centres Ocupacionals

3,80%
13,50%

Centres Formatius
Serveis de Suport a la Llar

1,91%

Servei de Menjador

2,89%

Altres serveis

1,63%
2,50%

Servei d’Integració Laboral
Projectes Territorials Integrats

0,44%

Centre de Lleure i Esports

0,15%

Voluntariat
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7. Projectes compartits

7.1. La Fundació Tutelar de les Comarques

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

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

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

22 persones

33 persones

2010

2011

2012

2013

2014

2015

48%

29

persones

30%

18

persones
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17%

10

persones

Alt Camp

Baix
Penedès

Tarragonès

Baix
Camp

La distribució de persones tutelades per comarques és la següent:

5%

3

persones

2016

60 persones

15 persones

2009

51 persones

10 persones

2008

47 persones

7 persones

2007

38 persones

2 persones

La FTCT considera com un dels valors més importants, la proximitat.

47 persones

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

2017
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7.2. Projecte voluntariat Vols?

El voluntariat es fa latent a les tres entitats en sinèrgia: Fundació
Onada, Fundació Ginac i Fundació Santa Teresa mitjançant el
projecte Vols? sentir el voluntariat, on es convida a la ciutadania a
participar en el teixit social i prendre’n part amb fermesa.

L’acció voluntària és un espai on invertir el temps per
aprendre a conviure amb la ciutadania des del compromís
i la responsabilitat, mitjançant la reflexió i la pràctica. Els
canvis globals que la societat demana a crits es converteixen
en creences utòpiques si primer no canviem nosaltres amb
el nostre entorn més proper. Des d’aquest canvi en primera
persona, l’acció voluntària esdevé un gest desinteressat i
altruista que influeix en el creixement personal dels voluntaris
i les voluntàries que el duen a terme.

L’escriptor i periodista Eduardo
Galeano va dir: “Molta gent petita
en llocs petits fent coses petites pot
canviar el món”. Galeano resumeix
l’essència del voluntariat com
accions individuals per a canvis globals. El voluntariat esdevé doncs
el trànsit de la reflexió en acció, essent un motor de canvi que potencia
el creixement tant de la persona que el rep com del que l’activa.
Vols? sentir el voluntariat és un projecte viu perquè hi ha persones que
han decidit comprometre-s’hi i viure’l a com a propi, com a part de la seva
actitud de vida. Per prendre’n part cal passar del pensament a l’acció, per
això aquest posa en actiu el VOLS? amb la plena intenció de convidar a la
ciutadania a fer aquest pas des del compromís i com elecció lliure.

7.3. Els grups de gent gran creen sinergies

L’envelliment actiu és el procés d’optimitzar oportunitats i és en
aquesta línia que la Fundació Santa Teresa, la Fundació Onada i la
Fundació Ginac han establert sinergies per tal de maximitzar les
experiències viscudes del col·lectiu de la gent gran.

Una de les propostes que han portat a terme aquest 2017 ha estat una Festa
de Benvinguda de l’estiu, al Parc del Francolí. La jornada va començar amb un

esmorzar de germanor i tot seguit es van realitzar activitats de senderisme
pel Parc, petanca o jocs de taula. La Festa va finalitzar amb una estona de ball.
L’envelliment és un procés natural i progressiu i, com a tal, és
important acceptar-lo i viure’l. Una actitud positiva i oberta, mantenir
relacions socials i sentir que formen part de la societat són condicions
favorables per a un envelliment satisfactori.
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7.4. Sistema integrat de gestió – Millora continua

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

extern, de l’empresa Applus. Els resultats obtinguts permeten continuar
aprenent, i en definitiva, millorant diferents aspectes dels processos i dels
diferents serveis que la Fundació realitza per a les persones.

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

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

Una de les actuacions anuals relacionades amb el Sistema de Gestió és la
realització de les auditories que anualment porta a terme un equip auditor

Resultats Auditories Fundalis
Qualitat

17

6

6

3

2015

5

2016

7.5. Gestió ambiental

La Fundació està compromesa amb la sostenibilitat ambiental i ho
desenvolupa mitjançant els seus serveis. Durant l’any 2017, s’han
desenvolupat les següents activitats i obtingut els següents resultats:
· S’ha reduït el consum de combustibles gràcies a l’aplicació de
polítiques de major proximitat dels serveis, que redueixen la
necessitat de transports i desplaçaments i gràcies a la renovació
gradual de la flota de vehicles. L’any 2017 s’ha reduït el consum
un 12’31%, i un 24% respecte al consum de l’any 2013.
· S’ha continuat reduint la generació de restes vegetals en més d’un
10%, gràcies a la política de
millora de la qualitat de l’arbrat,
adaptant la poda de cada arbre
a les necessitats de l’espècie,
l’exemplar i l’espai on es troba.

2

2,5

PRL

MA

4
0,5

2017

· El consum de productes fitosanitaris i fertilitzants ha
continuat a la baixa. Durant el 2017, s’han reduït un 23 %
respecte a l’any 2016, tot acumulant un descens de 5 vegades
el consum de l’any 2010. D’aquesta forma, s’ha passat d’un
consum de més de 4.000 litres anuals a menys de 800 litres,
gràcies sobretot a la dràstica reducció de l’ús de productes
herbicides.
· S’han executat 3 projectes forestals de prevenció d’incendis i
millora de l’entorn i d’hàbits a l’àrea recreativa de la serra del
Montmell, el riu Glorieta al seu pas per Alcover i el riu Gaià a
Vespella de Gaià.
· S’ha incrementat l’activitat el bloc de medi ambient de Fundalis,
generant 10 publicacions de conscienciació i informació ambiental,
amb 513 visualitzacions durant l’any.

7.6. El lot solidari, una iniciativa dels treballadors

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

L’Associació Sinergrup (Grup d’Entitats amb Sinergia Social)
agrupa vuit organitzacions d’economia social, sense ànim de lucre,
que treballen en l’atenció a col·lectius vulnerables, fonamentalment
persones amb discapacitat i trastorns mentals. Sinergrup respon a
la necessitat de millora de la gestió a l’hora d’afrontar els reptes de
futur i a la convicció que la millor manera de fer-ho és compartint
valors, anàlisi, coneixements i experiències per aprofitar les
sinèrgies que es produeixen quan s’estableixen aquests mecanismes
d’interrelació. Les entitats de Fundalis tenen una participació
activa a Sinergrup. Durant l’any 2017 s’ha col·laborat i participat
en diversos projectes i iniciatives:

Participació en reunions, amb altres entitats de Sinegrup, per millorar
la presentació de projectes entorn a Polítiques Actives d’Ocupació, i
més concretament entorn al programa SIOAS (Juliol).

Estreta participació en el projecte: “Nous models d'atenció centrats
en les persones i el seu envelliment (III)”, aportant l’expertesa de les
entitats de Fundalis i els seus models d’intervenció.

Incidència
S’ha participat en una comissió delegada de Centres Especials de
Treball, formada per representants d’entitats del sector, per incidir
davant els òrgans de Govern de la Generalitat, entorn als principals
problemes que els afecta.

Estades de professionals d’atenció directa i d’intercanvi entre
les entitats de Sinergrup. S’han realitzat estades professionals i la
promoció de visites. Aquest any i com a novetat, s’ha ampliat a
altres perfils professionals i de diversos serveis dins l’àrea d’atenció
a les persones.
Participació i assistència en diverses formacions i monogràfics:
Jornada: “Ètica i innovació social. Experiències i models centrats en
l’atenció a les persones”, amb la ponència sobre el “Desenvolupament
del projecte integrat a Calafell” (30 de novembre de 2017).

Difusió dels Projectes de Fundalis a:
BIZ Barcelona (Economia Social), amb la presentació “Col·laboració
per la sinergia social” (01.06.2017)
Jornada “Vida sense etiquetes, oportunitats sense barreres”, amb
la presentació “Sinèrgies i Projectes integrats: Una resposta a les
necessitats de les persones i dels territoris” (29.11.2017).

Des de finals d’any (2017), es participa, a través de Sinergrup,
directament en la Junta Directiva de l’Associació Empresarial
d’Economia Social Dincat, per seguir fent incidència entorn als
principals reptes del sector.
Podeu ampliar més informació
a www.sinergrup.net
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8.Actes participatius
Bitlles a la residència de l’Alt Camp

Participació a les Jornades Esportives per a
Persones amb Discapacitat

Festa de la Primavera a l’Escola d’Alió

Escapada a la Molina

Rodatge reportatge Omnium Cultural “Lluites
compartides”

Sopar de Nadal

Senderisme amb la Fundació a Mas Albornà

Bollywood amb la Fundació Onada

Sortida al Tibidabo

Visita al Camp Nou

Sortida a Torà

Calçotada amb les famílies

31

Compromís amb les persones,
compromís amb el territori

Fundació Ginac
c/ Manyans s/n · Polígon Industrial de Valls · 43800 Valls
Tel: 977 613 337 · Fax: 977 609 559
info@fundacioginac.org · www.fundacioginac.org

Fundació
Ginac

