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L’aportació de les persones voluntàries, institucions públiques, 
empreses privades, famílies, treballadors, treballadores i persones 
ateses pels diferents centres i serveis de la Fundació, han fet possible 
la realitat que us presentem, i per aquest motiu us transmetem el 
nostre agraïment més sincer.

El treball conjunt amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell i amb la 
Fundació Onada, ens ha permès continuar creant sinergies i avançar 
en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels nostres 
projectes, construint un futur compartit. La posada en funcionament 
de la Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, ha estat una 
de les fites aconseguides en aquest sentit. 

Malauradament, el nostre sector encara no ha sortit de la crisi, amb 
retallades o congelacions de subvencions dels serveis assistencials 

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

Fundació Ginac 
C/ Manyans, cantonada carretera del Pla
Polígon Industrial de Valls
43800 Valls. Alt Camp
Tel: 977613337
Fax: 977609559
info@fundacioginac.org
www.fundacioginac.org

 President  Sr. Anton Ferré i Fons 

 Secretari  Sr. Jordi Pascual i Lario
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 Secretari suplent:  Sr. Jordi Miralles i Marrugat 

 Vocal 1  Sra. Assumpció Casañas i Pareta 

 Vocal 2  Sra. Natividad Cuesta i Ramos 

 Vocal 3  Sr. Jordi Gatell i Saperas 

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

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

 Vocal 5  Sra. Bàrbara Flores i Vera, en 
representació de l’Ajuntament de Valls

 Vocal 6  Sra. Fina Méndez i Higuero, en 
representació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Tarragona. 
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ÍndexFundació
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Fundació Ginac
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.

i del CET durant 10 anys, i alguns moments complicats per poder 
mantenir el volum d’ocupació dins del CET.  Tan sols treballant amb 
il·lusió, professionalitat, proactivitat i innovant, hem pogut mantenir 
i millorar el nivell d’atenció a les persones. Continuem reinventar-
nos, plantejant nous projectes i fent coses noves de manera diferent, 
amb el suport de les altres entitats de Fundalis.
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Intentem multiplicar les possibilitats i les oportunitats per a les 
persones amb més dificultats del nostre territori, generant sinèrgies amb 
múltiples empreses i organitzacions. Amb la contribució de patronats, 
famílies, treballadores i treballadors, persones voluntàries, empreses, 
administracions i totes les persones que participen en els diferents centres 
i serveis de cadascuna de les entitats de Fundalis, ho estem fent possible.

Des de l’any 2010 les Fundacions Onada, Ginac i Santa Teresa del Vendrell, 
treballem conjuntament dins del 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.

 /  Gerard Fernández i García

Els projectes territorials integrats que desenvolupem a Alco
 els 

que es porten a terme a l’Escola de Turisme del Baix Penedès i el 
que hem iniciat aquest any amb el nou Centre de La Sínia a Calafell, 
són una bona mostra de la nostra forma de treballar, en estreta 
col·laboració amb les administracions locals, i amb diferents agents 
del nostre territori. 

Ginac 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.

ver, Camp 
Clar (Tarragona), Arboç-Bellvei, Parc del Francolí de Tarragona, 

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 

Patronat  de la Fundació Ginac
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Des de l’any 2010 les Fundacions Onada, Ginac i Santa Teresa del Vendrell, 
treballem conjuntament dins del 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.

Intentem multiplicar les possibilitats i les oportunitats per a les 
persones amb més dificultats del nostre territori, generant sinèrgies amb 
múltiples empreses i organitzacions. Amb la contribució de patronats, 
famílies, treballadores i treballadors, persones voluntàries, empreses, 
administracions i totes les persones que participen en els diferents centres 
i serveis de cadascuna de les entitats de Fundalis, ho estem fent possible.

Som conscients que la sostenibilitat econòmica, la rendibilitat social 
i la innovació estan estretament lligades i són inseparables, i per això 
desenvolupem 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 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.

Continuem immersos en uns anys molt intensos, marcats per la greu 
crisi econòmica general, però també en 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. 
Tenim vocació de servei públic, que ens ha portat a un compromís 
especial amb les persones més desfavorides, activant i desenvolupant 
nous projectes com menjadors socials, voluntariat, formació i nous 
suport a la inserció laboral. 

Aquest any volem destacar tres fites importants:
 La posada en funcionament de la Empresa d’Inserció de les 
Comarques de Tarragona, que ben aviat es convertirà en la principal 
organització d’aquest tipus del nostre territori. 

 La creació i certificació d’un nou Sistema Integrat de Gestió, que 
s’aplica a les 3 organitzacions.

 La creació, aprovació i posada en funcionament d’un sistema que 
aborda la identitat corporativa, codi ètic, compliment normatiu, 
gestió estratègica i control de gestió.

Els projectes territorials integrats que desenvolupem a Alcover, Camp 
Clar (Tarragona), Arboç-Bellvei, Parc del Francolí de Tarragona,  els 
que es porten a terme a l’Escola de Turisme del Baix Penedès i el 
que hem iniciat aquest any amb el nou Centre de La Sínia a Calafell, 
són una bona mostra de la nostra forma de treballar, en estreta 
col·laboració amb les administracions locals, i amb diferents agents 
del nostre territori, que ens permeten desenvolupar aquests projectes 
on les persones, sense etiquetes, son les veritables protagonistes. 

Amb el suport de moltíssimes persones i organitzacions, i amb 
l’empenta dels 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 participar en la creació d’una societat més justa i solidària! 
Entre tots ho farem possible!

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.

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

Fundació Onada a Campclar. Espai de Trobada 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

La Fundació

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
La Fundació Ginac ha atès 555 persones mitjançant els seus centres i serveis:

Serveis a les persones

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. 

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.

     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.

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

5. PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS

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

7. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL – CET

SERVEIS LABORALS

1. SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL

2. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS

3. SERVEIS AMBIENTALS

4. SERVEIS INDUSTRIALS

5. ENCLAVAMENTS LABORALS

6. TASQUES DIVERSES

2.
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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

1.2. Centres i serveis

La Fundació Ginac ha atès 555 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. 

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.

     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.

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

5. PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS

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

7. CENTRE ESPECIAL DE TREBALL – CET

SERVEIS LABORALS

1. SERVEIS DE JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL

2. SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS

3. SERVEIS AMBIENTALS

4. SERVEIS INDUSTRIALS

5. ENCLAVAMENTS LABORALS

6. TASQUES DIVERSES

Serveis a les persones



     Llars-residències
Ofereixen una llar, amb els suports necessaris, per tal que les 
persones puguin desenvolupar-se amb autonomia i qualitat de 
vida. Tenim dos nuclis de convivència de 8 places cadascun, ubicats 
en l’entorn urbà per potenciar la integració en la comunitat.

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

     Bon Dia
Facilita un contacte diari amb les persones grans que hi viuen 
soles, per proporcionar companyia i donar suport a allò que 
puguin necessitar. 

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 entre diferents col·lectius 
i persones amb diferents capacitats en el seu propi municipi.

Evolució del Grau de Participació, 2016-2018

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

 Servei de Teràpia Ocupacional  
 Servei Ocupacional d’Inserció

 Centres de Lleure i Esport

Centres ocupacionals

Centres de Lleure i Esport

2016

63

105

42

2017 2018

67 66

78 76

48 38

2017 20182016

48 48 4615 19 20

 Servei Prelaboral  
 Centre Formació Ocupacional
 Cursos Incorpora

Centres Formatius
2016 2017 2018

20
27 23

13
7

12

72

44 41

2016

 TOTAL: 532

159

138

105

63

42
25

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

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

 Serveis d’Integració laboral extern

Serveis d’Integració Laboral

2016 2017 2018

138 129 154

 Llars-residències
 SSAPLL
 Respir familiar
 Bon Dia

Serveis de Suport a la Llar 2016 2017 2018

9 15 15 133 33 36
6

 CET

Centre Especial de Treball
2016 2017 2018

159 140 151

27 5025

2017

 TOTAL: 489

129

78

27

140

48

67

2018

 TOTAL: 555

154

76

50

151
58

66
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     Llars-residències
Ofereixen una llar, amb els suports necessaris, per tal que les 
persones puguin desenvolupar-se amb autonomia i qualitat de 
vida. Tenim dos nuclis de convivència de 8 places cadascun, ubicats 
en l’entorn urbà per potenciar la integració en la comunitat.

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

     Bon Dia
Facilita un contacte diari amb les persones grans que hi viuen 
soles, per proporcionar companyia i donar suport a allò que 
puguin necessitar. 

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 entre diferents col·lectius 
i persones amb diferents capacitats en el seu propi municipi.

Evolució del Grau de Participació, 2016-2018

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

 Servei de Teràpia Ocupacional  
 Servei Ocupacional d’Inserció

 Centres de Lleure i Esport

Centres ocupacionals

Centres de Lleure i Esport

2016

63

105

42

2017 2018

67 66

78 76

48 38

2017 20182016

48 48 4615 19 20

 Servei Prelaboral  
 Centre Formació Ocupacional
 Cursos Incorpora

Centres Formatius
2016 2017 2018

20
27 23

13
7

12

72

44 41

2016

 TOTAL: 532

159

138

105

63

42
25

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

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

 Serveis d’Integració laboral extern

Serveis d’Integració Laboral

2016 2017 2018

138 129 154

 Llars-residències
 SSAPLL
 Respir familiar
 Bon Dia

Serveis de Suport a la Llar 2016 2017 2018

9 15 15 133 33 36
6

 CET

Centre Especial de Treball
2016 2017 2018

159 140 151

27 5025

2017

 TOTAL: 489

129

78

27

140

48

67

2018

 TOTAL: 555

154

76

50

151
58

66
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Projectes territorials
4.1. Alt Camp
SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL
L’any 2018, dins del projecte d’atenció centrada en la persona, ha 
estat un any de implementació d’espais de diàleg en petits grups, 
anomenats “Temps per a tu”. Aquests diàlegs han portat a poder 
identificar quines són les preferències, desitjos i somnis d’una bona 
part de les persones ateses al servei. 

 Al Cercle de Gent gran -iniciat ja al 2017 i format per 7 persones-  
aquestes han pogut descobrir, després d’haver treballat amb totes les 
dimensions de qualitat de vida, com els hi agradaria viure aquesta etapa 
de la seva vida. Els professionals que les han acompanyades tenen molt 
clar quines són les seves preferències, quines són les seves activitats que 
fan que qualsevol dia sigui un bon dia. Cada persona disposa d’un dossier 
individual que conté  diferents “mapes” (preferències, somnis, relacions, 
comunitat...). A partir d’aquests mapes, s’elabora el Perfil de la Persona i 

SERVEIS DE SUPORT A LA LLAR 
LLARS-RESIDÈNCIES
El servei llar residència actualment atén a 15 persones que viuen en 
dues llars ubicades al centre de Valls, Ginesta 1 i Enxaneta. En elles, 
cada persona rep l’atenció i suport necessaris per tal de gaudir d’una 
vida de qualitat. 

Durant aquest any, s’han reorganitzat els dos pisos, i les persones han 
pogut decidir en quina llar han volgut anar a  viure. Finalment, hi ha una 
llar amb persones mes grans i amb majors necessitats de suport, i una 
altra llar de persones més joves i amb més autonomia. D’aquesta forma, 
no només les persones s’han agrupat per interessos comuns, sino que, 
a més, s’ha facilitat un suport molt més enfocat i optimitzat a cada llar. 

el seu Pla de Suport Personal. L’impacte vers les persones ha estat molt 
positiu, doncs es mostren més actives en participar en la comunitat. Per 
exemple, una persona del grup està participant al Taller de Memòria i als 
jocs de taula del centre cívic. Així mateix, aquest grup va ser present a 
les jornades participatives de Gent gran  i  van votar en els pressupostos 
participatius de Valls després d’haver conegut cada proposta.

Com a aspecte innovador, s’ha desenvolupat un Cercle de famílies, 
destinat a set persones amb molta necessitat de suport, que difícilment 
poden expressar de forma verbal el que és important per a elles i les seves 
persones. A través d’aquest Cercle, s’ha pogut comptar amb l’observació 
i opinió de les famílies. Interpretar des de la vida d’un altre no es fàcil, es 
necessita temps i donar una atenció càlida i personalitzada. El Cercle de 
famílies ha estat una oportunitat d’escolta, de relació i de confiança. Ha 
suposat un espai per compartir experiències i per generar aprenentatge 
al voltant de la persona i amb la persona. 

També s’han obert noves portes per a la inclusió, tot iniciant-se projectes 
en col·laboració amb una perruqueria, una perfumeria, el Club d’Hoquei 
Valls, el Club de Tennis plana d’en Berga, l’Associació de dones, Creu Roja, 
l’Escola d’art, el Centre Cívic... Així mateix, s’ha participat activament 
en actes culturals i festius de Valls fent d’actors en el Pessebre Vivent i 
portant la Flama del Canigó en la Festa Major de Sant Joan. 

I, a l'igual que en anys anteriors, s’ha participat en les diferents jornades 
esportives dels Centres Ocupacionals de Tarragona i s’han realitzat 
diverses sortides amb pernoctació de 2 o 3 nits a diferents llocs. Tot 
això s'ha anat desenvolupant a la vegada que se seguien portant a 
terme les activitats contemplades en el Programa anual d'activitats, 
consistent en més de 30 possibilitats d'activitats que les persones del 
Centre Ocupacional poden escollir.  

4.
A la llar amb persones mes joves, s’estan fent sortides de cap de 
setmana, i moltes més activitats fora de la llar; en el cas de l’altra llar, 
s’ha prioritzat anar a un ritme mes tranquil, fer sortides mes relaxades i 
oferir mes suports professionals.  

Al llarg de 2018, s’ha continuat amb el grup d’excursionisme 
-conjuntament amb persones de les llars del Vendrell. També s’ha 
col·laborat amb el gran recapte del dia 1 de desembre i s’han portat a 
terme diverses sortides d’oci com ara al cinema, obres de teatre, visita 
a monestirs o el sopar de cap d’any a un restaurant i el ball de cap 
d’any al poliesportiu de Valls.
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El CET de la Fundació Ginac disposa, al final de l’exercici 2018, d’un 
total de 164 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 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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Al 2018 el CET GINAC  va prestar els seus serveis a  
49 empreses i administracions públiques.

Al 2018, el CET GINAC va efectuar treballs per un import 
superior als 3,2 milions d’euros.

Empreses milions d’euros

49 3,2M€

Distribució d'empreses 
per servei

Volum econòmic per  
tipus de serveis

Serveis laborals del  Centre 
Especial de Treball
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4.2.Valls
LA FUNDACIÓ GINAC AMB LA 5a SETMANA DE LES CAPACITATS DE VALLS

SERVEIS INDUSTRIALS DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL GINESTA

La Setmana de les Capacitats ha arribat a Valls aquest 2018 a la seva si-
sena edició amb un programa d’actes que persegueix aconseguir la ple-
na normalització del col·lectiu en la societat mitjançant la informació 
i el suport de les accions de les entitats que treballen en aquest sentit.

Aquest any, des del SOI Ginac, s’han organitzat el taller de sensibi-
lització i la desfilada de les capacitats conjuntament amb el SIEI de 
l’institut Narcís Oller.

Taller sensibilització per a les escoles
El 26 de novembre els alumnes de 2n d’Integració Social de l’Institut 
Narcís Oller van participar en aquest taller que pretén posar èmfasi en 
el paper de les etiquetes personals, tot donant suport als alumnes del 
SIEI de Narcís i del SOI de Ginac.

Es va presentar el vídeo d’Ikea sobre el bullying i a continuació es 
va realitzar una dinàmica per conscienciar com afecten les etiquetes, 
tant positives com negatives, tant a l’escola com a les persones amb 
diversitat funcional, centrant l’activitat amb el grup amb les etique-
tes positives.

Aquest any han participat en el taller les escoles de Valls: Eladi Homs, 
Baltasar Segur, Enxaneta, Eugeni d’Ors i Mare de Déu de la Candela.

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 
del SOI-SPL de la Fundació Ginac i amb la col·laboració dels alumnes 
de 2n d’Integració Social de l’IES Narcís Oller.

Els models han estat persones del SOI Ginac i del SIEI del Narcís Oller. 
La novetat d’aquest any de la desfilada ha estat que, a més de la pas-
sarel·la i el ball final amb el públic, hi ha hagut actuacions de l’Escola 
Infinity amb dues persones de l’STO, i del Narcís Oller amb actuacions 
de la coral acompanyades de piano i dansa.

A més a més, aquest any, s’ha fet el concurs del logo de la setmana 
de les capacitats. Han participat alumnes del batxillerat artístic del 
mateix institut Narcís Oller. Durant la desfilada s’ha fet l’entrega de 
premis per part de l’alcalde de Valls, Albert Batet i el regidor d’habitat-
ge i Benestar Social, Jordi Cartanyà.

Les entitats que han col·laborat en l’esdeveniment han estat les botigues 
Tentazioni, Cortés i Pluvinet i els complements (gorres, bufandes) de Trini 
Trikot d’Alcover. En quant a perruqueria i maquillatge, el suport ha estat de 
la perruqueria Bea d’Alcover, Pijuan Perfumeria i el centre Sensacions. Agro-
química Recasens ha col·laborat cedint centres de flors per a la passarel·la.

El Departament de Serveis Industrials del Centre Especial de Treball 
Ginac està format per dues grans àrees especialitzades en donar ser-
veis a les empreses del Territori:

SECCIÓ D'ENCLAVAMENTS - Durant l’exercici 2018, s’ha donat respos-
ta a 16 empreses de la comarca, entre les quals comptem amb Kellogg’s, 
Lear Corporation, Essity Spain i Comercial Química Massó.
Les activitats realitzades han estat diverses: missatgeria, neteja, aca-
bats de producte, gestió de residus, recepció i consergeria, treballs en 
línies de producció, etc... 

Cal destacar el notable creixement obtingut en les activitats realitza-
des per Kellogg’s a nivell internacional:

 Kellogg’s EEUU, amb la  Incorporació de la manipulació de tot el 
producte fabricat a la planta de Valls pel mercat d’EEUU.

 Kellogg’s França, consolidació de les manipulacions del mercat francès.

En aquest exercici s’han activat dos nous enclavaments, amb noves 
activitats a desenvolupar:

 Ajuntament de Valls.- diverses actuacions de consergeria en dife-
rents espais gestionats per l’Ajuntament de Valls.

 Pharmalink.- Empresa del grup STE, dedicada al desenvolupa-
ment i fabricació de productes d’autocura (complements alimen-
taris, productes d’us respiratori, etc..). 

Es realitzen tots els muntatges manuals derivats de la seva producció.

SECCIÓ DE MANIPULATS -  Aquest any s'ha incorporat una nova 
sistemàtica de coordinació amb els clients que millora l’efectivitat en 
la recepció de comandes, control d’estocs i execució de les manipula-
cions. El client esta informat de forma continuada de l’estat del seu 
producte ubicat a les nostres instal·lacions.

Aquestes actuacions han permès incrementar en un 26% el volum 
anual de producció, reduint dedicacions innecessàries  i optimitzant 
els terminis de lliurament. El CET ha comptat amb la col·laboració 

continuada de 19 clients, mantenint totes les activitats que ja vení-
em desenvolupant i incorporant algunes de noves.

Cal ressaltar la incorporació en exclusiva i dins les nostres instal·laci-
ons de les següents activitats:

 Grupodesa Fasteners, SAU.- Empresa ubicada al polígon de Valls, 
forma part d’un grup d’empreses especialitzades en la fabricació i 
comercialització de fixacions pels sectors de la Industria, la Cons-
trucció i l’Agricultura, per a la qual es realitzen tots els envasats 
(blister i embolcallat) de caragolam que comercialitzen.

 Fluvitex, SL.- Empresa Tèxtil ubicada al polígon de Valls. Fabrica 
edredons, coixins i protectors de matalàs en exclusiva per IKEA. 
Col·labora amb la Fundació Ginac des de l’any 2015, quan vam 
començar a fabricar coixins a les nostres instal·lacions.

Aquest exercici s’ha ampliat el volum de fabricació incorporant nous 
coixins fabricats íntegrament amb fibra reutilitzada. 
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MAS DE FORÈS 
Un any mes, en aquest projecte integrat, on conflueixen les aporta-
cions dels diferents agents del territori, s’han tirat endavant noves 
actuacions que han permès avançar una mica mes en l’objectiu final.

S'han finalitzat les inversions i millores a les instal·lacions, com la 
construcció d'un lavabo adaptat i l'adequació d'una sala multiús per 
a formacions, calçotades, reunions d'empresa, etc.

 SIL a Ca Cosme.- Al mes de gener de 2018, es va signar un conveni 
entre l’Ajuntament d’Alcover i la Fundació Ginac per al desenvolu-
pament d’actuacions de Suport a la Integració Laboral de persones 
amb discapacitat i/o trastorn mental del municipi. Aquest servei s’ha 
gestionat amb un criteri de proximitat, apropant els tècnics d’inser-
ció al municipi. El resultat ha estat  de quatre insercions directes de 
persones amb discapacitat a les empreses del territori.

 Activitat dels STO i SOI.- Aquest exercici s’ha signat la conces-
sió d’un local al carrer Hort de Sant Antoni per poder desenvo-
lupar les activitats del Servei de Teràpia Ocupacional i del Servei 
d’Orientació i Inserció. Així mateix s’ha donat d’alta al Registre de 
Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

   
Aquest any, s’ha continuat executant el manteniment i neteja dels 
Aiguamolls del Pla de Santa Maria, únics a la comarca i parada de 
nombrosos ocells, alguns d’ells pertanyents a espècies protegides.

Durant tot l’any s’ha continuat realitzant el servei de recollida 
selectiva de residus porta a porta. Tot i que aquest servei s’ha 
estat realitzant de forma ininterrompuda des de l’any 2010, cal 
destacar que al mes de juny de 2018 l’Ajuntament de Vila-rodona 
va publicar un nou concurs per a la contractació administrativa 
d’aquest servei. S’hi van presentar un total de tres empreses del 
territori, i la Fundació Ginac va ser finalment l’empresa adjudi-
catària del servei.

Durant aquest exercici, mitjançant la col·laboració establerta amb 
l’Ajuntament d’Aiguamúrcia, s’han continuat realitzant les tas-
ques de manteniment i neteja dels espais verds i l’entorn del nucli 
de Santes Creus. 

Així mateix, en virtut de l’acord amb la Fundació Onada i a tra-
vés del conveni amb l’Agència de Patrimoni Cultural, s’ha rea-
litzat el manteniment de jardineria del Claustre del Monestir.

Cal destacar que arran d’un projecte presentat per la Fundació Gi-
nac a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia també s’ha executat el mante-
niment i la conservació del torrent de les Aigüetes al seu pas pel 
nucli urbà.

De les 201 persones treballadores de la Fundació a finals de 2018, 
un 64,68% gaudeix de contractació estable, el 85,57% resideix a la 
mateixa comarca de l’Alt Camp i l’antiguitat mitjana de la plantilla 
és de 8,5 anys.

Durant el 2018 s’ha seguit treballant per garantir la qualitat de 
la contractació i la promoció dels treballadors i treballadores, 
fonamentalment de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, 
millorant la seva formació i la seva ocupabilitat. La Comissió ha fet 
el tancament de l’actual Pla d’Igualtat i està elaborant el Pla per als 
exercicis 2019 a 2022.

5.1. Qualitat de la contractació

5.2. Pla d'igualtat

Total de persones 
treballant

professionalsprofessionals

201

148201

Proximitat

Resideix a la 
comarca de l’Alt 

Camp

64,68% 85,58%
Estabilitat

Contractació 
estable

 Professionals
amb discapacitat

Total de 
professionals

87
homes

104
homes

61
dones

97 
dones

58,78%51,74% 41,22%48,26%

Pla de Santa Maria 

Aiguamúrcia 

Vila-Rodona Alcover 5.Compromís amb les persones
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De les 201 persones treballadores de la Fundació a finals de 2018, 
un 64,68% gaudeix de contractació estable, el 85,57% resideix a la 
mateixa comarca de l’Alt Camp i l’antiguitat mitjana de la plantilla 
és de 8,5 anys.

Durant el 2018 s’ha seguit treballant per garantir la qualitat de 
la contractació i la promoció dels treballadors i treballadores, 
fonamentalment de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, 
millorant la seva formació i la seva ocupabilitat. La Comissió ha fet 
el tancament de l’actual Pla d’Igualtat i està elaborant el Pla per als 
exercicis 2019 a 2022.
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5.3. Prevenció de riscos laborals

5.4. Formació

Des de la Fundació es continua apostant decididament per la segure-

tat de tots/es els nostres treballadors/es. Diverses són les eines amb 

les que contínuament treballem en matèria de Seguretat Laboral com 

per exemple: les reunions de coordinació de departament i assemblees; 

l’elaboració, informació i formació de les Avaluacions dels Riscos del lloc 

de treball, el seguiment del Programa de les Actuacions Preventives, el 

seguiment de les Visites de Seguretat, les Investigacions dels Accidents/

Incidents ocorreguts i la incorporació de mesures i 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, la Fundació continua avançant en matè-

La formació és una eina essencial pels nostres treballadors i treballadores. 
Durant el 2018, un total de 109 professionals han participat en 61 
accions formatives realitzades, amb un total de 1.373 hores de formació 
impartida. El 65,20% de les persones participants han estat treballadors/
es amb discapacitat i el 50,50% de les persones participants, dones. 

professionals formats
109

professionals amb discapacitat

65,20%
Homes Dones

49,50% 50,50%

EVOLUCIÓ IIA* ANUAL - F. GINAC
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*L’Índex d’incidència de l’Accidentalitat (IIA=Nº accidents amb baixa / Nº de treballadors) x 1000

ria de seguretat aconseguint per exemple uns millors 

resultats en l’indicador d’accidentalitat així com en els 

Informes de Visites de Seguretat.   

A continuació mostrem en una gràfica l’evolució de l’Índex d’Incidèn-

cia d’Accidentalitat* 2011-2018, on podem veure que els resultat de 

l’indicador s’ha estabilitzat en els darrers anys 2015-2018 i sempre 

per sota de l’índex orientatiu situat en el 100, obtenint aquest 2018 

un resultat gairebé idèntic al 2017.

La Fundació manté i reforça la seva certificació en la norma OHSAS 18001 

(gestió de la Prevenció de Riscos Laborals). Aquests 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.

Durant l’any 2018, els ingressos de l’entitat han ascendit a 4,42 milions 
d’euros; dels quals un 53% provenen d'ingressos per vendes i prestació de 

serveis del CET, un 41% són ingressos procedents de Subvencions Socials 

(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 19% a Compres, un 13% a Altres Despeses, i un 1% a Amortitzacions.

Centre Especial de Treball68,83%
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Altres serveis
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Projectes Territorials Integrats
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Voluntariat

Serveis de Suport a la Llar13,18%

Servei de Menjador1,43%
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0,78%

1,21%
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0,11%

19%
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d’Explotació
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1%
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de personal

41%
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Despeses 2018

Participació als pressupostos

Ingressos 2018

Dades econòmiques



La distribució de persones tutelades per comarques és la següent:

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.

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.  

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

El treball individual amb cada persona i la coordinació amb les entitats 

que els ofereixen serveis, configuren un model d’atenció de proximitat 

que ajuda a garantir el seu benestar i la seva qualitat de vida.

DONACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A 
L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE ADAPTAT
La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb una donació de 10.000 

euros per a l’adquisició d’un vehicle per facilitar el transport de les 

persones amb mobilitat reduïda. Aquest nou mitjà permet i garanteix 

poder dur a terme una atenció individualitzada i contribueix a la 

millora de la qualitat de vida de les persones ateses des de la Fundació.
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de Tarragona. Un servei de qualitat

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

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

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

7.2. Voluntariat : una eina clau per a la             
 transformació social!

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

Al 2018 s’hi han implicat i compromès més de 77 voluntaris/àries 
de la Fundació Santa Teresa del Vendrell, 25 a la Fundació Ginac 
de Valls i 110 a la Fundació Onada de Tarragona i Torredembarra, 
establerts en els diferents programes que en formen part: 

 Vols? Aportar Coneixements per intercanviar experiències, 
aprenentatges i habilitats

 Vols? Quedar per compartir vivències d’interessos comuns 
 Vols? Acompanyar i donar suport per apropar benestar en diferents 
vessants de la vida 

 Vols? Conviure i oferir convivència dins el nucli familiar
 Vols? Col·laborar en família dirigida als familiars de les persones 
ateses a l’entitat per compartir dinàmiques de vida.

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

LES PERSONES DE LA FUNDACIÓ, 
AGENTS ACTIUS DEL VOLUNTARIAT 
La Fundació aposta per a què les persones amb discapacitat intel·lec-
tual i/o trastorn mental que ho desitgin, puguin esdevenir volunta-
ris, assumint un rol actiu i valorat a nivell comunitari, que actuï com 
agent de sensibilització i transformació social. 

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

Col·laboració amb Can Fauna a la 
Fundació Santa Teresa
La Fundació promou aquest voluntariat, en el que els usuaris compartei-
xen una experiència de col·laboració amb Can Fauna, un centre d’educa-
ció canina on els animals reben atenció i cura de forma individualitzada.
L’experiència, que es va activar per l’interès dels participants d’estar 
propers a la natura, promou la participació i col·laboració en un espai 
obert a través de la cura dels animals que viuen en aquest centre. El 

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

Grups Interactius a la Fundació Onada
El César, La Laia i el Pablo s’han activat com a voluntaris a l’escola 
Mediterrani del barri de Camp Clar.  Un dia a la setmana van a l’escola 
i donen suport als grups interactius de P3.  Els grups interactius fo-
menten l’aprenentatge en petits grups de nens/es, apostant per grups 
heterogenis,  promovent valors com la solidaritat i la cooperació i  
disminuint la competivitat.  El paper dels voluntaris i voluntàries en 
aquests tallers és molt important ja que són els encarregats de coordi-
nar les diferents activitats que es dinamitzen i de vetllar que tots els 
participants hi estiguin a gust i tinguin un paper actiu.

Dossier de Premsa 2019 · www.fundacioginac.org

Projectes compartits
La Fundació Tutelar de les Comarques 
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La distribució de persones tutelades per comarques és la següent:

Projectes compartits7.
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.

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.  

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

El treball individual amb cada persona i la coordinació amb les entitats 

que els ofereixen serveis, configuren un model d’atenció de proximitat 

que ajuda a garantir el seu benestar i la seva qualitat de vida.

DONACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER A 
L’ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE ADAPTAT
La Diputació de Tarragona ha col·laborat amb una donació de 10.000 

euros per a l’adquisició d’un vehicle per facilitar el transport de les 

persones amb mobilitat reduïda. Aquest nou mitjà permet i garanteix 

poder dur a terme una atenció individualitzada i contribueix a la 

millora de la qualitat de vida de les persones ateses des de la Fundació.
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7.1. La Fundació Tutelar de les Comarques 
de Tarragona. Un servei de qualitat

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

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

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

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

Al 2018 s’hi han implicat i compromès més de 77 voluntaris/àries 
de la Fundació Santa Teresa del Vendrell, 25 a la Fundació Ginac 
de Valls i 110 a la Fundació Onada de Tarragona i Torredembarra, 
establerts en els diferents programes que en formen part: 

 Vols? Aportar Coneixements per intercanviar experiències, 
aprenentatges i habilitats

 Vols? Quedar per compartir vivències d’interessos comuns 
 Vols? Acompanyar i donar suport per apropar benestar en diferents 
vessants de la vida 

 Vols? Conviure i oferir convivència dins el nucli familiar
 Vols? Col·laborar en família dirigida als familiars de les persones 
ateses a l’entitat per compartir dinàmiques de vida.

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

LES PERSONES DE LA FUNDACIÓ, 
AGENTS ACTIUS DEL VOLUNTARIAT 
La Fundació aposta per a què les persones amb discapacitat intel·lec-
tual i/o trastorn mental que ho desitgin, puguin esdevenir volunta-
ris, assumint un rol actiu i valorat a nivell comunitari, que actuï com 
agent de sensibilització i transformació social. 

Servei Bon Dia a la Fundació Ginac

Voluntariat :  una  eina  clau  per  a  la              
 transformació social!

El servei Bon Dia és un dels voluntariats que la Fun

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