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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’in-
serció, oferint suports i oportunitats, promovent la seva autonomia 
i el procés de presa de decisions, dins d’una cultura de la qualitat i 
de la gestió sostenible.

La memòria que teniu a les mans mostra, d’una manera resumida, la 
nostra actuació al llarg de l’exercici 2019, mitjançant dades corres-
ponents als àmbits social, econòmic i ambiental, per tal de poder 
avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat fundacional, 
millorant la inserció laboral i social, i també la  qualitat de vida i la 
felicitat de moltes persones.

L’aportació de les persones voluntàries, tot tipus d'institucions pú-
bliques, empreses privades, famílies, treballadors i treballadores 
i persones ateses pels diferents centres i serveis de la Fundació, 
ha 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 permet crear moltes sinergies i avançar en 
la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels nostres pro-
jectes, construint un futur compartit. La Fundació Tutelar de les 
Comarques de Tarragona i la Empresa d’Inserció de les Comarques 
de Tarragona, són un bon exemple d’aquesta feina conjunta. 

El nostre sector continua en crisi, amb retallades i congelacions 
de subvencions durant 10 anys, i hem hagut de sortir a manifes-
tar-nos per reclamar-ho a les Administracions. Malgrat tot, con-
vençuts de la nostra important tasca social, treballem amb il·lusió, 
professionalitat i proactivitat, innovant i creant nous serveis, per 
mantenir i millorar el nivell d’atenció a les persones. Continuem 
reinventant-nos, plantejant nous projectes i fent coses noves de 
manera diferent, amb el suport de les altres entitats de Fundalis i 
de Sinergrup.
Volem destacar tres projectes especials que han marcat aquest exercici:

• El creixement de les activitats del Centre Especial de Treba-
ll, en col·laboració amb diverses empreses col·laboradores, i del 
nombre d’insercions a les empreses de la nostra comarca.
• La creació del Servei d’Atenció a Domicili, com a complement 
del projecte “Bon dia”, adreçat als familiars de les persones de la 
Fundació que són grans i viuen sols.
• L’adequació d’una segona llar-residència a l’Avinguda de l’Es-
tació de Valls i la posada en funcionament de dos nous pisos del 
Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar.

Ginac està decidida a 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 continuarà treballant 
per crear nous serveis i aproximar-los allà on viuen les persones.

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

Fundació
Ginac

La Fundació Privada Ginac és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental, la gent gran, les seves famílies i d’altres col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, millorant l’autonomia personal i quali-
tat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint el suport que cadascú necessita, per què disposin de les mateixes oportunitats 
que la resta de ciutadans i gaudeixin d'una plena integració social i laboral.
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Fundalis, entitats al servei 
de les persones i del territori
Ja fa 10 anys que les Fundacions Onada, Gi-
nac i Santa Teresa del Vendrell, treballem 
conjuntament en les comarques del Camp 
de Tarragona, per tal d’aconseguir avançar 
cap a la felicitat de les persones de cada en-
titat i de les seves famílies.
Impulsem noves possibilitats i oportuni-
tats per les persones amb més dificultats 
del nostre territori, generant sinergies amb 
múltiples empreses i organitzacions. I això 
és possible gràcies a la contribució de patro-
nats, famílies, treballadores i treballadors, 
persones voluntàries, empreses, administra-
cions i totes les persones que participen en 
els diferents centres i serveis de cadascuna 
de les entitats de Fundalis.
Per nosaltres, la sostenibilitat econòmica, la 
rendibilitat social i la innovació estan estre-
tament lligades i són inseparables, i per això 
hem desenvolupat un model d’economia 
social que posa per davant de tot les perso-
nes. Compartir recursos, posar en comú el 
coneixement i el talent, aprendre dels en-
certs i els errors propis i dels altres, s’han 
convertit en una magnífica eina per inno-
var 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 mo-
tivadora i eficient.
Han estat 10 anys marcats per la crisi 
econòmica, amb desaparició d’ajuts i con-
gelació de molts altres i això sens dubte 
ens ha condicionat, però també ha estat 
un temps de noves oportunitats, en el que 
hem millorat les nostres instal·lacions, ini-

ciat noves activitats productives, creat ocu-
pació i ofert suport a moltes persones. La nos-
tra vocació de servei públic, ens ha portat a 
un compromís especial amb les persones més 
desfavorides, activant i desenvolupant nous 
projectes com menjadors socials, voluntariat, 
formació i nous suports a la inserció laboral, 
entre d’altres.
Aquest any volem destacar tres fites impor-
tants:
• El primer any de funcionament de la Em-
presa d’Inserció de les Comarques de Tarra-
gona, amb la contractació de 10 treballadors. 
• La implantació del programa Bon Dia a les 
diferents entitats, per tal d’oferir un contac-
te diari a les persones grans que viuen soles.
• L’adequació de nous equipaments i espais 
d’atenció a les persones.
Ens sentim especialment satisfets dels pro-
jectes territorials integrats que desenvolu-
pem a Alcover, Camp Clar (Tarragona), Ar-

boç-Bellvei, Parc del Francolí de Tarragona i 
els que es porten a terme a l’Escola de Turis-
me del Baix Penedès i al Centre de La Sínia 
de Calafell. Són una bona mostra de la nos-
tra forma de treballar, en estreta col·labo-
ració amb les administracions locals, i amb 
diferents agents del nostre territori, que ens 
permeten desenvolupar aquests projectes on 
les persones, sense etiquetes, son les verita-
bles protagonistes. 
Amb el suport d’un gran nombre de perso-
nes i organitzacions, i l’empenta pels nostres 
valors, treballem amb optimisme i il·lusió, 
creant projectes que generen nova ocupació, 
i contribueixen a estructurar el territori i a 
millorar la qualitat de vida i la felicitat de 
moltes persones i les seves famílies.
Moltes gràcies per participar en aquest gran 
projecte! Entre tots i totes construirem una 
societat més justa i solidària!
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Els serveis de La Fundació
CENTRES OCUPACIONALS – CO

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

capacitat 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 perso-

nal i social, i millorar la seva integració a la comunitat.

Servei Ocupacional d’Inserció – SOI

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

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

ciolaboral.

CENTRES FORMATIUS

Ofereixen orientació i capacitació a les persones, afavorint la 

seva integració en el mercat laboral.

Servei Prelaboral

Té per objectiu promoure la integració laboral de les persones 

amb trastorn mental sever, mitjançant l’aprenentatge d’habili-

tats socials i laborals.

Centre de Formació Ocupacional

Imparteix formació laboral mitjançant programes formatius que 

pretenen millorar la qualificació professional o l’assoliment de 

competències professionals.

personal i social de cadascun dels treballadors del Centre Espe-

cial de Treball.

Servei d’Integració Laboral Extern – SSIL

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

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

el mercat laboral ordinari.

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 desen-

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

a la seva llar com a la comunitat.

Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar – SSAPLL

Facilita l’accés de les persones a una vida més independent en el 

seu domicili habitual, oferint-los el suport que s’ajusti a les seves 

necessitats i expectatives en cada moment.

PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS

Estratègies compartides amb agents del territori permeten des-

envolupar projectes on innovació, integració, sostenibilitat 

econòmica i millora de la qualitat de vida de les persones estan 

estretament lligades, i on s’aconsegueix la màxima integració so-

cial de les persones compartint activitats, espais i projectes entre 

diferents col·lectius i persones amb diferents capacitats en el seu 

propi municipi.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL  – CET

Proporciona una ocupació adaptada a les necessitats de les per-

sones 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 promo-

vent la seva inclusió mitjançant treballs en la comunitat. 

SERVEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL – SIL

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

nes 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
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Facilita l’accés de les persones a una vida més independent en el 

seu domicili habitual, oferint-los el suport que s’ajusti a les seves 

necessitats i expectatives en cada moment.

PROJECTES TERRITORIALS INTEGRATS

Estratègies compartides amb agents del territori permeten des-

envolupar projectes on innovació, integració, sostenibilitat 

econòmica i millora de la qualitat de vida de les persones estan 

estretament lligades, i on s’aconsegueix la màxima integració so-

cial de les persones compartint activitats, espais i projectes entre 

diferents col·lectius i persones amb diferents capacitats en el seu 

propi municipi.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL  – CET

Proporciona una ocupació adaptada a les necessitats de les per-

sones 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 promo-

vent la seva inclusió mitjançant treballs en la comunitat. 

SERVEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL – SIL

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

nes 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
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Serveis laborals del centre especial de treball
El CET de la Fundació Ginac disposa, al final de l’exercici 2019, d’un total de 148 treballadors/es amb discapacitat i/o trastorn mental. Les 
principals activitats que porta a terme són les següents: 

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 

TREBALLS DINS DE LES EMPRESES

Es desenvolupen activitats productives a les pròpies 

instal·lacions de les empreses, que permeten:

• Reduir costos de transport i impacte ambiental

• Millorar la traçabilitat

• Reduir l’inventari

• Afrontar canvis urgents de planificació i programació

• Donar resposta a les puntes de producció

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

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

SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT D’ESPAIS

Es dona 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

CONTROL D’ACCESSOS, RECEPCIÓ I CONSERGERIA

Control d’accés a tot tipus d’instal·lacions 

i també oferim el servei de recepció i consergeria. 

GESTIÓ D’APARCAMENTS

Es duu a terme la gestió integral d’espais d’aparcament, 

d’acord amb les condicions específiques de cada espai i client.

SUPORT A ESDEVENIMENTS

Organització i adequació d’espais per a conferències, 

exposicions, fires, festes, etc. Suport logístic, 

muntatge d’entarimats i mobiliari.
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58
El 2019 el CET va prestar els seus serveis a 
58 empreses i administracions públiques.

El 2019, el CET va efectuar treballs per un import 
superior als 4 milions d’euros. 

Empreses 4 milions d'euros 
4M
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SERVEI “BON DIA” 
PER A LES PERSONES GRANS 
Bon Dia és un projecte que té com a finalitat ajudar les persones 
grans que formen part de l'entitat. Va dirigit sobretot als pares o 
familiars de les persones de la Fundació que viuen soles.
A finals de març es va celebrar una calçotada amb les 6 perso-
nes del projecte, les voluntàries i els responsables del projecte, a 
Mas de Forès, amb la finalitat de poder-se conèixer personalment 
amb els voluntaris i passar una estona agradable. Va ser un dia 
especial, ja que algunes de les persones, degut a l’avançada edat, 
surten molt poc de casa i el fet de passar un dia al camp, amb com-
panyia, bon menjar i un paisatge fantàstic va ser molt gratificant.
Els avis es mostren molt agraïts amb les trucades diàries. Sa-
ben que cada dia algú pensa en ells, que els preguntaran com es 
troben i durant una estona parlaran de les seves coses, actuals 
i passades, perquè com tota persona gran, els acompanyen un 
munt de vivències, bones i dolentes, i a vegades, va bé parlar-ne, 
va bé sentir-se escoltat. Ells són la veu de l’experiència i això cal 
valorar-ho!
Les voluntàries se senten molt satisfetes d’aquest suport que 
ofereixen. Quan se’ls pregunta què és per elles fer aquest servei, 
ens diuen:

Nati: “Fer de voluntària a la Fundació Ginac i fer les trucades del 
Bon Dia a la gent gran per mi és una activitat molt gratificant i 
m’estimula molt. Necessito fer-la”
Maria: “Fer el Bon Dia m’apropa molt a la gent, i a la Fundació, 
i veig el gran treball que hi fan. M’aporta més del que hi faig i 
surto plena d’esperança”

LES FAMÍLIES 
DE LA FUNDACIÓ GINAC 
Durant el 2019 s’ha continuat la línia de treball amb les famílies, 
basada en potenciar la comunicació, participació i les trobades 
familiars per gaudir i aprendre junts. Un cop al mes es reuneix 
el grup de Suport de Famílies, per realitzar xerrades i sessions 
formatives com el taller de primers auxilis al CAP de Valls, taller 
d’afectivitat i sexualitat organitzat per DINCAT o la xerrada ‘De 
mare a mare’ amb la coach Anna Rosa Martínez.
També s’han realitzat activitats lúdiques en família com dinars, 
un taller de pizzes a la Masia de la Carme Ferre, sortides cul-
turals a Barcelona (al teatre, al Tibidabo, al Poble Espanyol) i 
Saragossa, una sortida de 3 dies a Madrid, esmorzar de famílies 
en col·laboració amb el Mulla’t; festes com la de disfresses al 
Maset de Renau i el Pessebre Vivent del Centre Ocupacional de 
la Fundació.

SETMANA DE LES CAPACITATS
Com cada any, en col·laboració amb l’Ajuntament de Valls, la 
Fundació ha participat i organitzat diferents actes per comme-
morar el Dia Internacional de les persones amb discapacitat. A 
la II Setmana de les Capacitats de Valls, una de les usuàries del 
Centre de Treball ha estat convidada a explicar la seva experièn-
cia com a mare treballadora amb discapacitat.
Amb el lema “La diferència marca tendència” el Centre Cultural 
de Valls va acollir la III Desfilada per les #capacitats, protagonit-
zada per nois i noies del Centre Ocupacional i SOI de la Fundació 
i alumnes de l'Institut Narcís Oller de Valls, amb molta assistèn-
cia, música, emocions compartides amb famílies, voluntariat i 
alumnes de l’institut.
 "No fem coses extraordinàries, fem les petites coses ordinàries 
de manera absolutament extraordinària".
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Alt Camp

Projectes territorials

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL  
L'any 2019 ha estat un any de consolidació del model d'atenció centrada en la persona.  A partir del treball iniciat l'any anterior amb els 
projectes "Cercles” i “Temps per a tu" de coneixement de les preferències i desitjos de la persona, s’han elaborat perfils individuals amb els 
punts forts i necessitats de suport, confeccionats en lectura fàcil i imatges, per tal que siguin ells mateixos qui els puguin fer servir. 
Les persones han pogut escollir entre més de 30 activitats com pàdel, futbol, teatre, piscina, psicomotricitat, treballs amb ordinador, sen-
derisme... 
Per  fomentar la convivència, al llarg de l'any s’han fet diverses sortides i sinergies amb altres entitats com ara: trobades de gent gran, 
participació en les jornades esportives de Centres Ocupacionals de Tarragona, trobades d’entitats que participen en el projecte “Cercles” i 
sortides de 3 dies als Ports de Beseit, Vallfogona de Riucorb i a Coma-ruga.
Per finalitzar l'any, es va organitzar un Pessebre Vivent amb totes les persones del Centre Ocupacional, dirigit a famílies, voluntariat i 
persones que treballen a la Fundació. 
Ha estat molt interessant la participació als diferents actes de la Setmana de les Capacitats, conjuntament amb altres organitzacions, escoles 
i instituts. 
També s’ha treballat el rol que cada persona desitja tenir en la comunitat i s’han obert portes per tal que això sigui possible, iniciant diversos 
projectes en col·laboració, amb uns resultats molt positius i esperançadors:

• Els components del grup de teatre van representar una petita obra a les residencies Montserrat Quadrada, Alba i Alt Camp.
• Curs de Perruqueria, en col·laboració amb la perruqueria “El Vent”.
• Camp d’estius al club Plana d’en Berga, amb dues persones desenvolupant el rol d’ajudant de monitor.
• Activitats esportives amb alumnes de l’IES Fonts del Glorieta d’Alcover
• Jornada  de sensibilització per a alumnes d’ESO “Adapta’t a l’esport” dins la setmana de les capacitats, desenvolupant per part de per-
sones de l'STO el rol de monitor de zumba.
• S’ha iniciat el Projecte d’Acompanyament a Gent Gran “Al teu costat”, amb un treball en xarxa amb PLICS, Càritas i Serveis Socials. L’objec-
tiu del projecte és realitzar acompanyament i escolta a les persones grans que viuen soles i no compten amb el suport de persones properes. 
Les persones de l'STO desenvolupen un rol de voluntariat i d’acompanyament, visitant setmanalment a les persones grans ateses a domicili.
• S’ha iniciat el Projecte “Compartim” Jocs de taula i sortides al jardí amb persones grans que viuen en residències, per que puguin ocu-
par el seu temps en activitats significatives alhora que les persones amb altres capacitats desenvolupen un rol d’animador d’activitats. 
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SERVEI “BON DIA” 
PER A LES PERSONES GRANS 
Bon Dia és un projecte que té com a finalitat ajudar les persones 
grans que formen part de l'entitat. Va dirigit sobretot als pares o 
familiars de les persones de la Fundació que viuen soles.
A finals de març es va celebrar una calçotada amb les 6 perso-
nes del projecte, les voluntàries i els responsables del projecte, a 
Mas de Forès, amb la finalitat de poder-se conèixer personalment 
amb els voluntaris i passar una estona agradable. Va ser un dia 
especial, ja que algunes de les persones, degut a l’avançada edat, 
surten molt poc de casa i el fet de passar un dia al camp, amb com-
panyia, bon menjar i un paisatge fantàstic va ser molt gratificant.
Els avis es mostren molt agraïts amb les trucades diàries. Sa-
ben que cada dia algú pensa en ells, que els preguntaran com es 
troben i durant una estona parlaran de les seves coses, actuals 
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munt de vivències, bones i dolentes, i a vegades, va bé parlar-ne, 
va bé sentir-se escoltat. Ells són la veu de l’experiència i això cal 
valorar-ho!
Les voluntàries se senten molt satisfetes d’aquest suport que 
ofereixen. Quan se’ls pregunta què és per elles fer aquest servei, 
ens diuen:
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Bon Dia a la gent gran per mi és una activitat molt gratificant i 
m’estimula molt. Necessito fer-la”
Maria: “Fer el Bon Dia m’apropa molt a la gent, i a la Fundació, 
i veig el gran treball que hi fan. M’aporta més del que hi faig i 
surto plena d’esperança”
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Durant el 2019 s’ha continuat la línia de treball amb les famílies, 
basada en potenciar la comunicació, participació i les trobades 
familiars per gaudir i aprendre junts. Un cop al mes es reuneix 
el grup de Suport de Famílies, per realitzar xerrades i sessions 
formatives com el taller de primers auxilis al CAP de Valls, taller 
d’afectivitat i sexualitat organitzat per DINCAT o la xerrada ‘De 
mare a mare’ amb la coach Anna Rosa Martínez.
També s’han realitzat activitats lúdiques en família com dinars, 
un taller de pizzes a la Masia de la Carme Ferre, sortides cul-
turals a Barcelona (al teatre, al Tibidabo, al Poble Espanyol) i 
Saragossa, una sortida de 3 dies a Madrid, esmorzar de famílies 
en col·laboració amb el Mulla’t; festes com la de disfresses al 
Maset de Renau i el Pessebre Vivent del Centre Ocupacional de 
la Fundació.

SETMANA DE LES CAPACITATS
Com cada any, en col·laboració amb l’Ajuntament de Valls, la 
Fundació ha participat i organitzat diferents actes per comme-
morar el Dia Internacional de les persones amb discapacitat. A 
la II Setmana de les Capacitats de Valls, una de les usuàries del 
Centre de Treball ha estat convidada a explicar la seva experièn-
cia com a mare treballadora amb discapacitat.
Amb el lema “La diferència marca tendència” el Centre Cultural 
de Valls va acollir la III Desfilada per les #capacitats, protagonit-
zada per nois i noies del Centre Ocupacional i SOI de la Fundació 
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de manera absolutament extraordinària".

8 9

Alt Camp

Projectes territorials

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL  
L'any 2019 ha estat un any de consolidació del model d'atenció centrada en la persona.  A partir del treball iniciat l'any anterior amb els 
projectes "Cercles” i “Temps per a tu" de coneixement de les preferències i desitjos de la persona, s’han elaborat perfils individuals amb els 
punts forts i necessitats de suport, confeccionats en lectura fàcil i imatges, per tal que siguin ells mateixos qui els puguin fer servir. 
Les persones han pogut escollir entre més de 30 activitats com pàdel, futbol, teatre, piscina, psicomotricitat, treballs amb ordinador, sen-
derisme... 
Per  fomentar la convivència, al llarg de l'any s’han fet diverses sortides i sinergies amb altres entitats com ara: trobades de gent gran, 
participació en les jornades esportives de Centres Ocupacionals de Tarragona, trobades d’entitats que participen en el projecte “Cercles” i 
sortides de 3 dies als Ports de Beseit, Vallfogona de Riucorb i a Coma-ruga.
Per finalitzar l'any, es va organitzar un Pessebre Vivent amb totes les persones del Centre Ocupacional, dirigit a famílies, voluntariat i 
persones que treballen a la Fundació. 
Ha estat molt interessant la participació als diferents actes de la Setmana de les Capacitats, conjuntament amb altres organitzacions, escoles 
i instituts. 
També s’ha treballat el rol que cada persona desitja tenir en la comunitat i s’han obert portes per tal que això sigui possible, iniciant diversos 
projectes en col·laboració, amb uns resultats molt positius i esperançadors:

• Els components del grup de teatre van representar una petita obra a les residencies Montserrat Quadrada, Alba i Alt Camp.
• Curs de Perruqueria, en col·laboració amb la perruqueria “El Vent”.
• Camp d’estius al club Plana d’en Berga, amb dues persones desenvolupant el rol d’ajudant de monitor.
• Activitats esportives amb alumnes de l’IES Fonts del Glorieta d’Alcover
• Jornada  de sensibilització per a alumnes d’ESO “Adapta’t a l’esport” dins la setmana de les capacitats, desenvolupant per part de per-
sones de l'STO el rol de monitor de zumba.
• S’ha iniciat el Projecte d’Acompanyament a Gent Gran “Al teu costat”, amb un treball en xarxa amb PLICS, Càritas i Serveis Socials. L’objec-
tiu del projecte és realitzar acompanyament i escolta a les persones grans que viuen soles i no compten amb el suport de persones properes. 
Les persones de l'STO desenvolupen un rol de voluntariat i d’acompanyament, visitant setmanalment a les persones grans ateses a domicili.
• S’ha iniciat el Projecte “Compartim” Jocs de taula i sortides al jardí amb persones grans que viuen en residències, per que puguin ocu-
par el seu temps en activitats significatives alhora que les persones amb altres capacitats desenvolupen un rol d’animador d’activitats. 
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LLARS-RESIDÈNCIES 
Les llars-residències de la Fundació són dos nuclis de convivència 
de 8 persones en cadascun d’ells, ubicats al nucli urbà de Valls.   
Mitjançant atenció i suports adaptats a les necessitats de cada 
persona, es procura que puguin gaudir d’una vida plena dins de 
la seva llar i de les oportunitats que ofereix la comunitat. 
A banda d’aspectes bàsics del dia a dia com són la higiene perso-
nal, acompanyaments mèdics, suport a les tasques de la llar com 

les compres, cuina i la pròpia gestió econòmica, etc. es treballen 
les demandes personals de cada persona, expressant com volen 
que sigui el seu dia a dia, i gaudint com cadascuna vol, del seu 
temps lliure. 
Algunes de les demandes que s’han fet realitat aquest 2019 han 
estat: decorar el menjador de la llar, tastar esmorzars innova-
dors, disposar d’un suport professional per arribar més tard al 
centre, anar a votar, celebrar carnaval i el cap d’any fora de la 
llar amb altres persones del poble, i un gran etcètera.
També cal esmentar les persones voluntàries que han participat 
en la vida de les llars, com el voluntariat corporatiu de la Caixa 
que ha fet possible sortides de cap de setmana i acompanyament 
de persones grans en activitats a la comunitat, o bé l’acolliment 
per part del poble de Vallmoll a les seves festes municipals.
Adaptació d’un nou pis com a llar-residència
Aquest any també s’han fet les reformes per adaptar un nou pis 
com a llar-residència. Està ubicat a l’Avinguda de l’Estació, just 
a sobre de la que ja tenim en funcionament. Els dos pisos han 
quedat exactament iguals, i estan connectats mitjançant una es-
cala interior.

SERVEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA EN LA PRÒPIA LLAR – SSAPLL 
L’objectiu del Servei de Suport a la Llar és donar suport a les necessitats 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 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 vida i la possibilitat de revisar-la i construir-la. No és un camí 
fàcil ni lliure d’entrebancs, però l’experiència dels últims anys anima a persistir i a dedicar tots els esforços a fer-ho possible. 
Durant 2019 La Fundació ha donat aquest servei a 36 persones, 25 homes i 11 dones, en 23 habitatges:

• Hi ha 19 persones que viuen en 7 habitatges compartits (2, 3 o 4 persones) gestionats per la Fundació en règim de lloguer, propietat de les 
persones que hi viuen o de cessió per part de famílies o institucions. Aquestes llars 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.
• Hi ha 11 persones que viuen en habitatges individuals propis, cedits o de lloguer. Es tracta d’un suport adaptat a les necessitats de cadascú, 
per tal de gestionar la vida quotidiana de la persona.
• 2 persones conviuen amb familiars 
(pare o mare) en 2 habitatges. L’enve-
lliment dels pares i l’augment de les 
seves necessitats d’atenció reforça la 
responsabilitat i el compromís de la 
persona i la predisposa a treballar pel 
benestar de la unitat de convivència.
• 4 persones conviuen en 2 habitatges 
en els que les persones conviuen en 
parella. Es tracta d’un suport actiu per 
ajudar a la realització del projecte vital 
de la parella, tant en els aspectes pràc-
tics com en els emocionals i sempre 
amb una mirada al futur, per assolir 
nous objectius i il·lusions.

SERVEI INTEGRAL D'ORIENTACIÓ, 
ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA INSERCIÓ (SIOAS)
El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha demostrat un any més la seva confiança en la Fundació, renovant el servei 
del SIOAS. Aquest servei ofereix formació i acompanyament a les persones amb discapacitat que estan en recerca de feina en l’empresa 
ordinària, i consisteix en tutories individuals i sessions grupals d’inserció laboral, informàtica, i competències transversals, competències 
bàsiques, amb la possibilitat de realitzar pràctiques laborals en empreses i el suport en el lloc de treball quan la persona troba feina. 
També es va portar a terme, per segon any consecutiu, un curs tècnic-professional d’ “Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jar-
dineria” per aquelles persones del SIOAS que volien formar-se en aquesta especialitat i tenien com objectiu laboral el sector de la jardineria, 
amb 210 hores de formació teòrica i 50 hores de pràctiques no laborals. 
El programa rep el suport de diferents empreses de la comarca tant per la contractació com per les pràctiques dels alumnes. 
Pel que fa als resultats obtinguts, aquest any s’han aconseguit 7 insercions laborals de les persones participants en el SIOAS.

Serveis de suport a la llar 

INCORPORA, INTEGRACIÓ LABORAL i PUNTS FORMATIUS 
Un any més, la Fundació Ginac i la Fundació “La Caixa” han renovat el conveni de col·laboració “Incorpora” amb la finalitat d’afavorir la 
inserció al món laboral de les persones en risc d’exclusió social. Des de la Fundació es dona suport al desenvolupament personal, social i 
laboral, i es busca la col·laboració amb les empreses de l’entorn per tal d’aconseguir oportunitats formatives i laborals.
Durant l’any 2019 s’han atès 186 persones, visitat 67 empreses i gestionat un total de 41 ofertes de feina, arribant a aconseguir 47 insercions 
laborals.
Una altra vessant molt important és la de la formació, mitjançant el Punt Formatiu Incorpora. Amb ella s’ajuda a la persona a desenvolupar, 
consolidar i millorar aquells hàbits i actituds personals i laborals que li permetin superar les limitacions i aconseguir l’èxit. Aquest any la 
Fundació ha dut a terme 2 cursos: Serveis Integrals al Menjador Escolar i Auxiliar d’Atenció a  persones en situació de Dependència. S’han 
pogut formar un total de 33 persones amb 180 hores de formació teòrica i 72 hores de pràctiques laborals en empresa. Aquestes dues for-
macions han facilitat 10 insercions laborals.
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Durant el 2019 el Servei Prelaboral ha atès 10 persones, de les 
quals 5 han aconseguit feina durant l’any i 3 han pogut accedir i 
realitzar formació reglada. 
Tallers de competències transversals. L’objectiu és millorar habi-
litats com el treball en equip, l’autonomia i la capacitat analítica.
Taller administratiu. Formació en tècniques administratives 
bàsiques d’oficina, que formen part del certificat de professio-
nalitat 1 ADGG0408 d'operacions auxiliars de serveis adminis-
tratius i generals.
Orientació i inserció laboral. S’ofereix suport per definir l’objec-
tiu professional, elaboració del currículum, tècniques de recerca 
de feina, preparació d’entrevistes de selecció i plataformes online.

FORMACIÓ AMB EL SUPORT 
DEL PROGRAMA INCORPORA 
DE “LA CAIXA” 
Gràcies a l’impuls del programa Incorpora de “la Caixa”, que 
promou la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, 
20 alumnes de la comarca de l’Alt Camp han assistit al curs de 
monitor/a de menjador de la Fundació Ginac, que té per objec-

36A NIT DE PREMIS DE VALLS
La Nit de Premis de Valls reuneix el teixit associatiu de Valls i de la comarca. El Pius Hospital de Valls i la Fundació Ciutat de Valls han 
premiat en aquesta 36a edició a la Fundació Ginac amb el Premi Maria Teresa Gatell Vallvé, d'atenció a les persones. Van recollir el premi, 
Oriol Bertol, treballador del Centre Especial de Treball i Andreu Porta, psicòleg del CET i fill de Maria Teresa Gatell, amb un agraïment 
especialment emotiu.

Informàtica. Coneixements bàsics i funcionament d’eines 
d’ofimàtica i d’internet..
Gestió emocional. Es treballa la regulació emocional, gestió de 
l’estrès, així com l’aprenentatge de tècniques de relaxació, medi-
tació i ioga que poden facilitar la gestió de les pròpies emocions.
Projecte vital. Suport individualitzat i grupal, per establir fites 
i objectius personals.
Les accions formatives del Servei Prelaboral 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.  
Jornades formatives portades a terme per professionals externs 
sobre sensibilització ambiental, igualtat de gènere i com afron-

tar una entrevistes de feina.
També s’ha ofert suport i acompanyament per 
a la participació en accions formatives orga-
nitzades per centres formadors de la comarca, 
com són Valls genera, AUCO, Infordisa o des 
de l’àrea de formació de la mateixa fundació 
Ginac. 
Des del servei Prelaboral s’ha mantingut la 
coordinació amb la Xarxa de Salut Mental 
(Centre de Salut Mental de Valls, Centre de 
Dia de Valls, Hospital de Dia de Tarragona, 
URH de Reus) i amb altres agents socials com 
són els serveis socials, per tal de fer seguiment 
dels casos en comú, així com possibles noves 
demandes. També s’ha ofert als professionals 
d'aquests serveis de salut mental xerrades  in-
formatives sobre el funcionament del servei 
Prelaboral. 

tiu millorar les competències transversals i tècniques dels i les 
alumnes i capacitar-los per donar el suport adequat. Amb la 
col·laboració de l’empresa Aliment Art, que gestiona el servei 
de menjador escolar d’un gran nombre d’escoles de la comarca 
de l’Alt Camp, els alumnes han completat la formació realitzant 
72 hores de pràctiques no laborals i, posteriorment, han entrat 
a formar part de la borsa de treball per tal de poder arribar a la 
seva inserció laboral.

PROJECTE MEDI AMBIENTAL AMB LA DIPUTACIÓ 
DE TARRAGONA I LA CAIXA
El Centre Especial de Treball de la Fundació Ginac, amb el suport de Fundació Bancària “La Caixa” i la Diputació de Tarragona, mitjançant 
subvenció per a l’execució d’actuacions d’inserció sociolaboral de persones discapacitades i en risc d’exclusió social, ha realitzat el projecte 
de recuperació ambiental de l’entorn forestal i natural d’un antic itinerari resseguint el riu Francolí, entre els termes municipals de Valls i 
Alcover. L’objectiu principal d’aquestes actuacions ha estat la conservació i preservació de l’entorn forestal i natural de l’itinerari, del riu 
i del patrimoni històric-cultural, amb la finalitat de garantir el bon funcionament dels seus ecosistemes, tot assegurant una repercussió 
positiva vers al benestar i la salut humana. Les tasques s’han dut a terme per un equip format per quatre treballadors amb discapacitat, 

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ 
Durant el 2019, el Servei Ocupacional d’Inserció ha atès a 26 persones al SOI Ginac, de les que 4 han aconseguit una inserció laboral. 
El SOI està organitzant per tal que les persones puguin rebre itineraris formatius individualitzats en entorns inclusius. Cada any s’actualit-
za el programa formatiu tenint en compte les preferències de les persones, valorant tant les propostes realitzades per part de l’equip tècnic 
com de les mateixes persones del servei, amb una metodologia de planificació centrada en la persona. 

Durant el 2019, 13 persones del SOI han realitzat itineraris formatius individualitzats mitjançant convenis de col·laboració amb la residèn-
cia Alba, la deixalleria de Valls, Tentazioni modes, l’hípica Equus, el restaurant Luga i l’escola d’Alió, entre d’altres. També s’ha participat 
en formacions reglades, tant a Ginac com en altres centres formatius. L’objectiu és que les persones puguin conèixer l’entorn laboral, així 
com adquirir les habilitats necessàries per a dur a terme la feina. 

Les activitats destacades, realitzades aquest 2019, d’inclusió a la comunitat són: 
• Tallers de sensibilització vers la diversitat funcional a alumnes de 5è de les escoles de Valls durant la Setmana de les Capacitats i la 3a 
edició de la Desfilada per les capacitats , en la que també van participar nens i nenes dels tallers de sensibilització. Ambdós projectes han 
estat organitzats pel SOI Ginac i el servei de Suport Intensiu a l’Escola Inclusiva (SIEI) de l’INS Narcís Oller. 
• Tallers i activitats com ioga i senderisme, organitzats pel Centre Cívic de Valls.
• Col·laboració amb l’hort dels 4 cantons de Valls
• Activitat a Alcover ràdio, amb l’emissió del programa “Pa lo bueno y pa lo malo”, que protagonitza el SOI Ginac des de fa 10 anys.
• Sortides amb i sense les famílies, algunes de les quals, a més, participant en accions formatives organitzades per Ginac.

PROGRAMA INCORPORA 
La Fundació ha renovat el conveni de col·laboració  amb el 
programa d'integració laboral Incorpora de "la Caixa", pel qual 
s'ha facilitat la inserció laboral de persones en risc d'exclusió a 
l’empresa ordinària. Al 2018 s'ha donat suport a 109 persones  
que estaven en procés de cerca de feina, 101 amb certificat 
de discapacitat i la resta d’altres col·lectius amb necessitats 
de suport per a la integració laboral. S’han realitzat 48 
insercions  de les quals, 42 pertanyen al col·lectiu de persones 
amb discapacitat. S’ha proporcionat informació i suport a 60 
empreses, de les quals 34 són noves empreses visitades.

CONVENI AMB SAHICASA  
Al Novembre, la Fundació Onada  va signar un conveni  Incorpora 
de col·laboració amb l’empresa de control i gestió de plagues 
Sahicasa, elaborant un pla de treball que contempla la inserció 
de persones amb discapacitat i la possibilitat d’acollir alumnes en 
pràctiques.

LA TRUCKONADA
Com cada any la Fundació ha mogut la food truck pels carrers del 
territori, participant de les activitats i oferint deliciosos àpats a la 
població, a la vegada que afavoreix la inclusió social i laboral de 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

La Truckonada ha estat present als jardins del Banc d'Espanya a 
Tarragona, a la Lliga Camp de Tarragona de Bitlles Catalanes, a la 
Biblioteca de Torredembarra en el marc dels actes de Sant Jordi 
i a la Jornada solidària de l’Àngel Batlle (a Torredembarra) en 
benefici a la Fundació Onada i a l’ONG K9. Durant l’estiu ha estat 
al Parc Diver (Coma-ruga) i, per les festes, s’ha tornat a ubicar al 
Parc de Nadal de Tarragona.

La Fundació Onada i la Diputació de Tarragona han signat un 
conveni pel projecte de millora de l’ecosistema de la vegetació de 
ribera i tasques de seguretat a l’entorn de Vespella de Gaià, dins el 
conveni amb l’obra social La Caixa 2018.

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

PROJECTE MEDI AMBIENTAL AMB 
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I 
LA CAIXA

El Parc del Francolí és un projecte de referència com a model de 
desenvolupament comunitari i participació ciutadana, guardonat 
al 2015, a nivell nacional, amb el Premi Integra del BBVA. El 
projecte es caracteritza per ser un espai integrador, sostenible i 
proper a la població. Gestionat per les persones de la Fundació, 
ofereix serveis amb valor afegit la generació de llocs de treball per 
a persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

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

EL PARC DEL FRANCOLÍ, UN PROJECTE SOSTENIBLE 
AL BELL MIG DE TARRAGONA

“EL PARC DEL FRANCOLÍ, GUIA 
PER CONÈIXER ELS ARBRES” 
La Fundació Onada, en col·laboració amb Veu de Ponent, va 
organitzar a la tardor una visita guiada de Raúl Font-Quer, 
autor del llibre "El Parc del Francolí, Guia per conèixer els 
arbres". Durant el recorregut els assistents van poder conèixer 
les característiques, propietats i la distribució geogràfica d'una 
representació de les 61 espècies arbòries presents al parc.

CURSES DEL CLUB ESPORTIU 
ALLIBERA ADRENALINA 
Per segon any el Club Esportiu Allibera Adrenalina ha escollit 
el Parc del Francolí com a espai per organitzar alguns dels seus 
esdeveniments esportius, com el II Cross Nina d’Ivori, la III 
Marxa contra el Càncer de Mama i el Trote dels Innocents.

DIA DE LA DANSA AL PARC DEL 
FRANCOLÍ
El 22 d’abril, Dia de la Dansa, l'Ajuntament de Tarragona va 
organitzat a l’explanada del Parc Francolí el Dia Internacional 
de la Dansa, amb balls i exhibicions durant tot el dia amb la 
col·laboració de les escoles de ball de Tarragona i la participació 
de molts aficionats a la dansa.

EL  PROGRAMA “ESPAÑA DIRECTO” 
AL PARC DEL FRANCOLÍ
Al mes de febrer el programa ‘España Directo’ va gravar un reportatge 
sobre l’activitat laboral de la Fundació Onada al Parc Francolí, que 
dona feina a treballadores i treballadors amb discapacitat, que 
s’ocupen de les tasques de manteniment, jardineria i neteja del 
parc de manera regular. El reportatge sencer es pot veure a l’enllç  
https://www.facebook.com/watch/?v=1629585367135109
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Durant el 2019 el Servei Prelaboral ha atès 10 persones, de les 
quals 5 han aconseguit feina durant l’any i 3 han pogut accedir i 
realitzar formació reglada. 
Tallers de competències transversals. L’objectiu és millorar habi-
litats com el treball en equip, l’autonomia i la capacitat analítica.
Taller administratiu. Formació en tècniques administratives 
bàsiques d’oficina, que formen part del certificat de professio-
nalitat 1 ADGG0408 d'operacions auxiliars de serveis adminis-
tratius i generals.
Orientació i inserció laboral. S’ofereix suport per definir l’objec-
tiu professional, elaboració del currículum, tècniques de recerca 
de feina, preparació d’entrevistes de selecció i plataformes online.

FORMACIÓ AMB EL SUPORT 
DEL PROGRAMA INCORPORA 
DE “LA CAIXA” 
Gràcies a l’impuls del programa Incorpora de “la Caixa”, que 
promou la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social, 
20 alumnes de la comarca de l’Alt Camp han assistit al curs de 
monitor/a de menjador de la Fundació Ginac, que té per objec-

36A NIT DE PREMIS DE VALLS
La Nit de Premis de Valls reuneix el teixit associatiu de Valls i de la comarca. El Pius Hospital de Valls i la Fundació Ciutat de Valls han 
premiat en aquesta 36a edició a la Fundació Ginac amb el Premi Maria Teresa Gatell Vallvé, d'atenció a les persones. Van recollir el premi, 
Oriol Bertol, treballador del Centre Especial de Treball i Andreu Porta, psicòleg del CET i fill de Maria Teresa Gatell, amb un agraïment 
especialment emotiu.

Informàtica. Coneixements bàsics i funcionament d’eines 
d’ofimàtica i d’internet..
Gestió emocional. Es treballa la regulació emocional, gestió de 
l’estrès, així com l’aprenentatge de tècniques de relaxació, medi-
tació i ioga que poden facilitar la gestió de les pròpies emocions.
Projecte vital. Suport individualitzat i grupal, per establir fites 
i objectius personals.
Les accions formatives del Servei Prelaboral 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.  
Jornades formatives portades a terme per professionals externs 
sobre sensibilització ambiental, igualtat de gènere i com afron-

tar una entrevistes de feina.
També s’ha ofert suport i acompanyament per 
a la participació en accions formatives orga-
nitzades per centres formadors de la comarca, 
com són Valls genera, AUCO, Infordisa o des 
de l’àrea de formació de la mateixa fundació 
Ginac. 
Des del servei Prelaboral s’ha mantingut la 
coordinació amb la Xarxa de Salut Mental 
(Centre de Salut Mental de Valls, Centre de 
Dia de Valls, Hospital de Dia de Tarragona, 
URH de Reus) i amb altres agents socials com 
són els serveis socials, per tal de fer seguiment 
dels casos en comú, així com possibles noves 
demandes. També s’ha ofert als professionals 
d'aquests serveis de salut mental xerrades  in-
formatives sobre el funcionament del servei 
Prelaboral. 

tiu millorar les competències transversals i tècniques dels i les 
alumnes i capacitar-los per donar el suport adequat. Amb la 
col·laboració de l’empresa Aliment Art, que gestiona el servei 
de menjador escolar d’un gran nombre d’escoles de la comarca 
de l’Alt Camp, els alumnes han completat la formació realitzant 
72 hores de pràctiques no laborals i, posteriorment, han entrat 
a formar part de la borsa de treball per tal de poder arribar a la 
seva inserció laboral.

PROJECTE MEDI AMBIENTAL AMB LA DIPUTACIÓ 
DE TARRAGONA I LA CAIXA
El Centre Especial de Treball de la Fundació Ginac, amb el suport de Fundació Bancària “La Caixa” i la Diputació de Tarragona, mitjançant 
subvenció per a l’execució d’actuacions d’inserció sociolaboral de persones discapacitades i en risc d’exclusió social, ha realitzat el projecte 
de recuperació ambiental de l’entorn forestal i natural d’un antic itinerari resseguint el riu Francolí, entre els termes municipals de Valls i 
Alcover. L’objectiu principal d’aquestes actuacions ha estat la conservació i preservació de l’entorn forestal i natural de l’itinerari, del riu 
i del patrimoni històric-cultural, amb la finalitat de garantir el bon funcionament dels seus ecosistemes, tot assegurant una repercussió 
positiva vers al benestar i la salut humana. Les tasques s’han dut a terme per un equip format per quatre treballadors amb discapacitat, 

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ 
Durant el 2019, el Servei Ocupacional d’Inserció ha atès a 26 persones al SOI Ginac, de les que 4 han aconseguit una inserció laboral. 
El SOI està organitzant per tal que les persones puguin rebre itineraris formatius individualitzats en entorns inclusius. Cada any s’actualit-
za el programa formatiu tenint en compte les preferències de les persones, valorant tant les propostes realitzades per part de l’equip tècnic 
com de les mateixes persones del servei, amb una metodologia de planificació centrada en la persona. 

Durant el 2019, 13 persones del SOI han realitzat itineraris formatius individualitzats mitjançant convenis de col·laboració amb la residèn-
cia Alba, la deixalleria de Valls, Tentazioni modes, l’hípica Equus, el restaurant Luga i l’escola d’Alió, entre d’altres. També s’ha participat 
en formacions reglades, tant a Ginac com en altres centres formatius. L’objectiu és que les persones puguin conèixer l’entorn laboral, així 
com adquirir les habilitats necessàries per a dur a terme la feina. 

Les activitats destacades, realitzades aquest 2019, d’inclusió a la comunitat són: 
• Tallers de sensibilització vers la diversitat funcional a alumnes de 5è de les escoles de Valls durant la Setmana de les Capacitats i la 3a 
edició de la Desfilada per les capacitats , en la que també van participar nens i nenes dels tallers de sensibilització. Ambdós projectes han 
estat organitzats pel SOI Ginac i el servei de Suport Intensiu a l’Escola Inclusiva (SIEI) de l’INS Narcís Oller. 
• Tallers i activitats com ioga i senderisme, organitzats pel Centre Cívic de Valls.
• Col·laboració amb l’hort dels 4 cantons de Valls
• Activitat a Alcover ràdio, amb l’emissió del programa “Pa lo bueno y pa lo malo”, que protagonitza el SOI Ginac des de fa 10 anys.
• Sortides amb i sense les famílies, algunes de les quals, a més, participant en accions formatives organitzades per Ginac.

PROGRAMA INCORPORA 
La Fundació ha renovat el conveni de col·laboració  amb el 
programa d'integració laboral Incorpora de "la Caixa", pel qual 
s'ha facilitat la inserció laboral de persones en risc d'exclusió a 
l’empresa ordinària. Al 2018 s'ha donat suport a 109 persones  
que estaven en procés de cerca de feina, 101 amb certificat 
de discapacitat i la resta d’altres col·lectius amb necessitats 
de suport per a la integració laboral. S’han realitzat 48 
insercions  de les quals, 42 pertanyen al col·lectiu de persones 
amb discapacitat. S’ha proporcionat informació i suport a 60 
empreses, de les quals 34 són noves empreses visitades.

CONVENI AMB SAHICASA  
Al Novembre, la Fundació Onada  va signar un conveni  Incorpora 
de col·laboració amb l’empresa de control i gestió de plagues 
Sahicasa, elaborant un pla de treball que contempla la inserció 
de persones amb discapacitat i la possibilitat d’acollir alumnes en 
pràctiques.

LA TRUCKONADA
Com cada any la Fundació ha mogut la food truck pels carrers del 
territori, participant de les activitats i oferint deliciosos àpats a la 
població, a la vegada que afavoreix la inclusió social i laboral de 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

La Truckonada ha estat present als jardins del Banc d'Espanya a 
Tarragona, a la Lliga Camp de Tarragona de Bitlles Catalanes, a la 
Biblioteca de Torredembarra en el marc dels actes de Sant Jordi 
i a la Jornada solidària de l’Àngel Batlle (a Torredembarra) en 
benefici a la Fundació Onada i a l’ONG K9. Durant l’estiu ha estat 
al Parc Diver (Coma-ruga) i, per les festes, s’ha tornat a ubicar al 
Parc de Nadal de Tarragona.

La Fundació Onada i la Diputació de Tarragona han signat un 
conveni pel projecte de millora de l’ecosistema de la vegetació de 
ribera i tasques de seguretat a l’entorn de Vespella de Gaià, dins el 
conveni amb l’obra social La Caixa 2018.

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

PROJECTE MEDI AMBIENTAL AMB 
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I 
LA CAIXA

El Parc del Francolí és un projecte de referència com a model de 
desenvolupament comunitari i participació ciutadana, guardonat 
al 2015, a nivell nacional, amb el Premi Integra del BBVA. El 
projecte es caracteritza per ser un espai integrador, sostenible i 
proper a la població. Gestionat per les persones de la Fundació, 
ofereix serveis amb valor afegit la generació de llocs de treball per 
a persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

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

EL PARC DEL FRANCOLÍ, UN PROJECTE SOSTENIBLE 
AL BELL MIG DE TARRAGONA

“EL PARC DEL FRANCOLÍ, GUIA 
PER CONÈIXER ELS ARBRES” 
La Fundació Onada, en col·laboració amb Veu de Ponent, va 
organitzar a la tardor una visita guiada de Raúl Font-Quer, 
autor del llibre "El Parc del Francolí, Guia per conèixer els 
arbres". Durant el recorregut els assistents van poder conèixer 
les característiques, propietats i la distribució geogràfica d'una 
representació de les 61 espècies arbòries presents al parc.

CURSES DEL CLUB ESPORTIU 
ALLIBERA ADRENALINA 
Per segon any el Club Esportiu Allibera Adrenalina ha escollit 
el Parc del Francolí com a espai per organitzar alguns dels seus 
esdeveniments esportius, com el II Cross Nina d’Ivori, la III 
Marxa contra el Càncer de Mama i el Trote dels Innocents.

DIA DE LA DANSA AL PARC DEL 
FRANCOLÍ
El 22 d’abril, Dia de la Dansa, l'Ajuntament de Tarragona va 
organitzat a l’explanada del Parc Francolí el Dia Internacional 
de la Dansa, amb balls i exhibicions durant tot el dia amb la 
col·laboració de les escoles de ball de Tarragona i la participació 
de molts aficionats a la dansa.

EL  PROGRAMA “ESPAÑA DIRECTO” 
AL PARC DEL FRANCOLÍ
Al mes de febrer el programa ‘España Directo’ va gravar un reportatge 
sobre l’activitat laboral de la Fundació Onada al Parc Francolí, que 
dona feina a treballadores i treballadors amb discapacitat, que 
s’ocupen de les tasques de manteniment, jardineria i neteja del 
parc de manera regular. El reportatge sencer es pot veure a l’enllç  
https://www.facebook.com/watch/?v=1629585367135109

4.2. Tarragona

12 13

MEMÒRIA 2018 · www.fundacioonada.org

Insercions i formacions prelaboral 2019

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Insercions 

laborals

Formacions

reglades

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre



MEMÒRIA 2019 www.fundacioginac.org

14 15

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

TALLERS FORMATIUS
Al llarg del 2019 s’han programat diversos tallers formatius so-
bre sensibilització ambiental, igualtat de gènere i com afrontar 
una entrevista de feina, gràcies a la col·laboració del Consell 
Comarcal de l'Alt Camp, l’Institut per l'Atenció i la Recerca en 
la Discapacitat Intel·lectual i Desenvolupament o l'empresa Pas-
tisfred de Montblanc.

VOLUNTARIAT CORPORATIU, 
UN DELS PILARS DEL PROJECTE 
DEL VOLUNTARIAT
El  voluntariat corporatiu convida a les empreses a incloure la 
diversitat i la integració com a part de la Responsabilitat Social 
Corporativa a través del seu voluntariat, implantant models de 
gestió ètics i de foment del desenvolupament sostenible. Alguns 
exemples durant el 2019 han estat els projectes de voluntariat 
dels treballadors i treballadores de “La Caixa”, la Fundació Adec-
co o l’empresa IPTSA del Polígon de Valls.

SERVEIS INDUSTRIALS DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 
El Departament de Serveis Industrials del Centre Especial de Treball està format per dues grans àrees especialitzades en donar serveis a les 
empreses del Territori:

SERVEIS DINS DE LES EMPRESES
Durant l’exercici 2019, s’ha donat resposta a 15 empreses de la comarca, entre les quals Kellogg’s, Lear Corporation, Essity Spain, Comercial 
Química Massó i Pharmalink, SL. per realitzar activitats diverses com missatgeria, neteja, acabats de producte, gestió de residus, recepció i 
consergeria, treballs en línies de producció, etc. 
KELLOGG’S EEUU: S’ha mantingut el projecte internacional dels Smacks pels Estats Units, produint un total de 3.300 tones, i assolint en tots 
els cicles el termini de lliurament i la qualitat del manipulat. Això ha suposat l’aprovació de la continuïtat en el projecte durant l’exercici 
2020.
KELLOGG’S ESPANYA: S’ha assignat al CET Ginesta la manipulació del producte PRINGLES del mercat espanyol durant l’any 2020. Aquest 
projecte suposa una ampliació del volum d’ocupació de 8 persones.
Per poder assolir aquest increment s’ha realitzat un treball conjunt amb Kellogg’s, que ha representat l’ampliació de l’espai de treball  i la 
renovació i actualització de la maquinària.
KELLOGG’S FRANÇA: Conjuntament amb Kellogg’s Europa, s’han creat uns indicadors per monitoritzar els principals aspectes que afecten 
a l’activitat en temes com la Prevenció de Riscos Laborals, Accidentabilitat, Qualitat del producte, Productivitat, Planificació i Sostenibilitat 
econòmica, amb la finalitat de poder disposar d’una comparativa fiable amb els altres centres de manipulació dels quals Kellogg’s disposa 
a Europa. Per reduir les incidències en la producció, s’ha activat un nou protocol de manteniment i neteja a través d’imatges, facilitant al 
personal les explicacions tècniques complexes.
PHARMALINK S.L.: S’ha mantingut un volum de treball durant tot l’exercici, que ha permès la formació de diferents persones per ocupar 
el llocs de treball assignats.
ESSITY SPAIN S.L.: Durant aquest exercici s’ha treballat conjuntament per ampliar la col·laboració, cercant nous projectes comuns que 
donin ocupació estable.

SECCIÓ DE MANIPULATS 
Es manté una col·laboració continuada amb 21 clients, pels que es realitzen totes les activitats que ja es venien desenvolupant anteriorment, 
com diferents fabricacions de productes que realitzem de forma continuada i estable, i incorporant algunes de noves. Cal ressaltar l’activitat 
realitzada per a:
LLAZA WORLD S.A.: Empresa ubicada a Alcover i dedicada al disseny, fabricació i comercialització de sistemes i accessoris per a la protec-
ció solar (tendals exteriors). 
WINEINTUBE S.L.: Empresa ubicada a Vila-rodona dedicada a l’envasament, embalatge i distribució del vi.
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 construcció i l’agricultura. Durant aquest exercici s’ha consolidat la col·laboració 
iniciada l’any passat, donant ocupació estable a 3 persones.
FLUVITEX S.L.- Empresa tèxtil ubicada al polígon de Valls i dedicada a la fabricació d’edredons, coixins i protectors de matalàs en exclusiva 
per a IKEA. En aquest exercici s’ha continuat la col·laboració activada l’any 2015 per a la fabricació en exclusiva d’un model de coixí per a 

IKEA, afegint dos nous models de coixí, 
un que ja s’ha començat a fabricar i un 
segon que es començarà l’any 2020.
També s’ha continuat fabricant la to-
talitat de palets de cartró (paper palets) 
que s’utilitzen a la planta, i el voltejat de 
coixins pel seu posterior farciment amb 
fibra dins les instal·lacions del client.
Gràcies a la col·laboració amb Fluvitex, 
SL, el CET ha tingut l’oportunitat de cer-
tificar-se amb la norma IWAY, el codi de 
conducta d’IKEA, basat en convencions 
i declaracions internacionals. obtenint 
una puntuació del 94% en les auditories 
corresponents. 

HOQUEI ADAPTAT AMB EL HOQUEI CLUB VALLS
El Hoquei Club Valls, en col·laboració amb la Fundació Ginac, ha  posat en marxa durant el 2019 una activitat d’hoquei adaptat i la partici-
pació en l’Escola de Valors del Club, tot buscant la interacció i l’aprenentatge mutu entre totes les persones del Club.  
Mitjançant la pràctica de l'hoquei adaptat, les persones amb discapacitat milloren les seves habilitats físiques com la força i l’agilitat, i les 
socials i d’equip, permetent als seus participants establir noves amistats i formar part d’un ambient de Club, així com assolir fites i adquirir 
habilitats de lideratge. 
La iniciativa compta amb la col·laboració del Patronat d’Esports de Valls, que cedeix les instal·lacions per a la pràctica de l’activitat i es plan-
teja poder crear un equip de jugadores i jugadors d’hoquei adaptat que puguin competir amb d’altres equips en els campionats de Catalunya 
i els Special Olympics. 
Al Torneig Estatal de bàsquet adaptat celebrat a Coma-Ruga (El Vendrell), l’equip de l'hoquei adaptat va realitzar una exhibició en la que 
també van participar diversos actors de la pel·lícula “Campeones”.

Valls
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PROJECTE TERRITORIAL 
INTEGRAT D’ALCOVER
Un any mes, s’ha consolidat aquest projecte integrat, amb seu 
i principal activitat al Mas de Forés, una finca municipal, ges-
tionada per la Fundació Ginac en coordinació amb els diferents 
agents del territori.
L’àrea recreativa Mas de Forès disposa d’aparcament, una sala 
coberta, zones de pícnic, parc infantil i servei de WC. Gràcies 
a les obres de millora realitzades l’any anterior, durant l’any 
s’han fet celebracions, formacions i reunions en un entorn únic.
Al Mas hi viuen dues persones de la Fundació que reben el Ser-
vei de Suport a l’Autonomia de la Llar (SSAPLL) i que, amb el 
suport del Servei de Jardineria del CET,  realitzen la tasca de 
masoveria, neteja i manteniment de tot l’espai de la finca. 
Durant el 2019 s’ha efectuat una important poda forestal per 
tal de prevenir incendis i millorar les condicions de creixement 
de les alzines, per part d’un equip format per persones amb dis-
capacitat i/o trastorn mental, el que ha suposat una millora de 
l’ocupabilitat d’aquestes persones.
També s’han fet obres per mantenir la façana i el sostre del Mas, 
per evitar el seu deteriorament. Cabra del Camp 

Al mes d’octubre es va iniciar una nova col·laboració amb 
l’Ajuntament de Cabra del Camp, consistent en la neteja viària 
i el manteniment dels espais verds de tot el nucli urbà i la urba-
nització de Miralcamp, donant especial dedicació a l’escola i les 
zones de lleure.

Pla de Santa Maria  
Durant tot l’any s’ha realitzat el manteniment i neteja dels aigua-
molls del Pla de Santa Maria, un espai excepcional per a l’obser-
vació d’ocells d’espècies molt diverses, tant autòctons com de pas.

Vila-Rodona 
Al mes de març es va iniciar el nou servei de recollida d’escom-
braries porta a porta, que el CET Ginesta realitza des de l’any 
2010. Durant l’any s’han realitzat les inversions previstes i es 
treballa conjuntament amb els tècnics de l’ajuntament per as-

La implicació del voluntariat al projecte integrat d’Alcover és 
fonamental, gràcies a un grup de persones que comparteixen 
el seu temps i habilitats. Amb ells s’estan fent tallers de restau-
ració de mobles, masoveria, manualitats i pràctica de diferents 
disciplines esportives i senderisme.

A banda de l’activitat al Mas de Forès, al polígon industrial Ro-
ques Roges d’Alcover s’està realitzant el manteniment i neteja 
dels espais verds. Aquest any s’ha iniciat una intensa campanya 
per ampliar aquest servei a les empreses del polígon, aconse-
guint ampliar el volum de feina del servei de jardineria a la zona 
d’Alcover.

L’any 2018 l’Ajuntament d’Alcover va cedir un local per activar 
els serveis STO i SOI, però que a hores d’ara encara no té la de-
manda de persones suficient per activar-los.

solir les quotes de segregació de residus que s’han establert com 
a objectius.
També s’ha ampliat la col·laboració amb l’Ajuntament, amb l’ac-
tivació de nous serveis, com el suport als esdeveniments propis 
del municipi, el servei de neteja viària, el buidat de papereres i 
la lectura dels comptadors d’aigua.

Aiguamúrcia 
El CET Ginesta realitza les tasques de neteja viària de les zones pavimentades i el manteniment dels espais verds del nucli de Santes Creus, 
arran del conveni de col·laboració establert amb l’Ajuntament d’Aiguamúrcia. També s’ha realitzat el manteniment puntual i neteja de l’es-
pai natural de l’Albereda de Santes Creus, licitat per la Diputació de Tarragona, i el manteniment del Claustre del Monestir de Santes Creus, 
a través de la col·laboració amb l’Agència de Patrimoni Cultural i la Fundació Onada.

ELS PARTITS POLÍTICS DE VALLS ES COMPROMETEN AMB LA DISCAPACITAT
Amb motiu de les eleccions municipals del 26 de març, la Fundació ha promogut una taula rodona sota el títol  “Propostes municipals entorn 
a les persones amb discapacitat i les seves famílies”, en la que les 7 persones candidates a l’alcaldia de Valls han debatut els seus programes 
i propostes, en una sala repleta de públic.
Els candidats han coincidit a destacar la necessitat d’augmentar la contractació i la inserció laboral, la falta de vivenda social i la millora de 
l’accessibilitat al transport i equipaments públics, com a necessitats més immediates de les persones amb discapacitat. 
En general, tots els partits coincideixen en la voluntat de fer de Valls un municipi més integrador, que fomenti la vida autònoma i més 
independent, per a la qual cosa caldria desenvolupar un pla d’inclusió, amb recursos i objectius concrets.
L’acte ha finalitzat amb una ronda de preguntes del públic assistent, format per persones amb discapacitat, famílies, professionals, membres 
d’associacions i altres ciutadans. 

Alcover
BORSA DE TREBALL INCLUSIVA 
La Fundació Ginac ha posat en funcionament, dins de la Borsa de Treball inclusiva de 
l’Ajuntament d’Alcover, un servei d’assessorament i suport a les persones amb dis-
capacitat i/o trastorn mental, per poder donar sortida a les necessitats professionals 
d'aquelles persones que, tenint capacitat laboral, encara no han pogut optar a un lloc 
de treball al Centre Especial de treball o a l'empresa ordinària. 

Durant aquest exercici s’ha donat servei a 20 persones, de les quals, 7 han estat inse-
rides laboralment. 
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Balanç Social 

Missió

Col·lectius 
beneficiaris 
i àmbits 
d’actuació

La FUNDACIÓ PRIVADA GINAC és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, amb CIF G43783133, i núm de registre 2120 en el 
registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, on està catalogada com a benèfica de tipus assistencial.

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

2017 2018 2019
Persones amb discapacitat i/o trastorn mental i 
col·lectius vulnerables

Centre Ocupacional 67 66 74
Servei de Teràpia Ocupacional 48 46 48
Servei Ocupacional d’Inserció 19 20 26
Serveis d’Integració Laboral 237 267 307
Serveis d’Integració laboral extern 129 154 186
Unitat de Suport a l’Activitat Professional 108 113 121
Centres Formatius 78 76 69
Servei Prelaboral 7 12 10
Centre de Formació Ocupacional 27 23 26
Cursos Incorpora 44 41 33

Llars-residències 15 15 16
Servei de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar 33 36 36
Respir familiar - 1 3
Bon Dia - 6 6
Centre de Lleure i Esport 27 50 50
Centre Especial de Treball 140 151 148

Patronat
Format per 3 dones i 6 homes, el Patronat supervisa l’activitat i pressupost de la 

Fundació. Manté 4 reunions ordinàries a l’any. La relació amb la direcció es realitza 
mitjançant reunions periòdiques i un seguiment continuat per part del President.

Bon govern

El Manual de Bon Govern recull el codi ètic i les pautes d’actuació per a totes les persones de 
l’entitat. El Patronat i l’equip directiu es comprometen a proporcionar els mitjans necessaris 

per difondre, promoure, incentivar i contribuir al compliment de les seves pautes de conduc-
ta, mitjançant el Manual de Polítiques (d’atenció a la persona, recursos humans, econòmi-
ques, d’innovació, de satisfacció, comercial, de transparència, de qualitat, de prevenció de 

riscos laborals, de medi ambient, de comunicació corporativa, de transparència, de confiden-
cialitat i i de protecció de dades, de prevenció de delictes, de sistemes d’informació i comuni-
cació, de recursos i d’infraestructures i de compres / proveïdors) i el Protocol d’Assetjament.

El Reglament de Bon Govern recull els principis d'actuació del Patronat i l’equip directiu, i 
les normes de conducta de les persones que els componen.

Informació pública

La Fundació publica la seva memòria anual , Informació econòmica i finan-
cera, la gestió, identificació, valoració i seguiment dels riscos (Compliance) i 

els Principis i valors que fonamenten les bones pràctiques de govern i gestió
https://www.fundacioginac.org/documentacio/

Canals de comunicació amb 
persones usuàries i col·lectius 
beneficiaris

Comunicació interna: intranet www.fundalis.org, circulars, email, cartelleria
Comunicació externa: web, notes de premsa, cartellera exterior, xarxes socials.

www.fundacioginac.org 
www.Facebook.com/FundalisTGN

www.Twitter.com/FundalisTGN
www.Instagram.com/fundalistgn
www.Linkedin.com/in/fundalis

231 seguidors
940 seguidors
542 seguidors
69 seguidors

Col·laboració amb altres 
organitzacions i/o agents 

La Fundació forma part activa de les organitzacions DINCAT (Plena Inclusió) i AEES DINCAT, 
per crear xarxa i aportar millores al sector de les persones amb discapacitat intel·lectual, així 
com de la CEPTA. Col·labora regularment amb les altres entitats de Sinergrup (Grup d’entitats 

amb Sinergia Social) i participa d’una gestió conjunta amb la resta d’entitats de Fundalis 
(Fundació Onada i  Fundació Santa Teresa del Vendrell). També participa en les entitats 

Voluntariat

La Fundació treballa amb 20 persones voluntàries que formen part del projecte "Vols? Sentir 
el Voluntariat", amb l’objectiu d’oferir oportunitats d’enriquiment mutu entre el Voluntariat 
i la persona amb diversitat funcional i/o dificultats derivades de la salut mental, del col·lec-

tiu de gent gran i de les seves famílies, així com de les persones en risc d’exclusió social.

Serveis que ofereix la Fundació 

La Fundació disposa d’un Centre Ocupacional (STO i SOI), 
Centres formatius (Prelaboral i Formació ocupacional), 

Serveis d’integració laboral (SCAPS-USAPS i SSIL extern), Serveis de Suport a la 
Llar,  Projectes territorials integrats i el Centre Especial de Treball (CET).

També participa en nombrosos projectes socials adreçats 
a les persones que pateixen més dificultats.

Activitat laboral 
i econòmica del CET

El Centre Especial de Treball disposa d’una àmplia cartera de serveis: serveis industrials, 
enclavaments laborals, jardineria i treballs forestals, neteja i manteniment d’espais, serveis 

ambientals, control d’accessos, recepció i consergeria, gestió d’aparcaments
 i suport a esdeveniments entre altres. 

La Fundació col·labora amb empreses socialment responsables i administracions que volen 
oferir oportunitats a les persones amb discapacitat amb especials dificultats d’inserció com 

ara, les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever 
i les persones amb discapacitat física de més del 65%.

Els recursos obtinguts cobreixen els costos laborals i ajuden a crear nous llocs de treball 
adreçats a aquest col·lectiu.

18 19

489 555 709

Serveis de Suport a la Llar 48 58 61
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Col·lectius 
beneficiaris 
i àmbits 
d’actuació

La FUNDACIÓ PRIVADA GINAC és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, amb CIF G43783133, i núm de registre 2120 en el 
registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, on està catalogada com a benèfica de tipus assistencial.

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

2017 2018 2019
Persones amb discapacitat i/o trastorn mental i 
col·lectius vulnerables 489 555 587

Centre Ocupacional 67 66 74
Servei de Teràpia Ocupacional 48 46 48
Servei Ocupacional d’Inserció 19 20 26
Serveis d’Integració Laboral 237 267 307
Serveis d’Integració laboral extern 129 154 186
Unitat de Suport a l’Activitat Professional 108 113 121
Centres Formatius 78 76 69
Servei Prelaboral 7 12 10
Centre de Formació Ocupacional 27 23 26
Cursos Incorpora 44 41 33
Serveis de Suport a la Llar 48 58 60
Llars-residències 15 15 16
Servei de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar 33 36 36
Respir familiar - 1 3
Bon Dia - 6 6
Centre de Lleure i Esport 27 50 50
Centre Especial de Treball 140 151 148

Patronat
Format per 3 dones i 6 homes, el Patronat supervisa l’activitat i pressupost de la 

Fundació. Manté 4 reunions ordinàries a l’any. La relació amb la direcció es realitza 
mitjançant reunions periòdiques i un seguiment continuat per part del President.

Bon govern

El Manual de Bon Govern recull el codi ètic i les pautes d’actuació per a totes les persones de 
l’entitat. El Patronat i l’equip directiu es comprometen a proporcionar els mitjans necessaris 

per difondre, promoure, incentivar i contribuir al compliment de les seves pautes de conduc-
ta, mitjançant el Manual de Polítiques (d’atenció a la persona, recursos humans, econòmi-
ques, d’innovació, de satisfacció, comercial, de transparència, de qualitat, de prevenció de 

riscos laborals, de medi ambient, de comunicació corporativa, de transparència, de confiden-
cialitat i i de protecció de dades, de prevenció de delictes, de sistemes d’informació i comuni-
cació, de recursos i d’infraestructures i de compres / proveïdors) i el Protocol d’Assetjament.

El Reglament de Bon Govern recull els principis d'actuació del Patronat i l’equip directiu, i 
les normes de conducta de les persones que els componen.

Informació pública

La Fundació publica la seva memòria anual , Informació econòmica i finan-
cera, la gestió, identificació, valoració i seguiment dels riscos (Compliance) i 

els Principis i valors que fonamenten les bones pràctiques de govern i gestió
https://www.fundacioginac.org/documentacio/

Canals de comunicació amb 
persones usuàries i col·lectius 
beneficiaris

Comunicació interna: intranet www.fundalis.org, circulars, email, cartelleria
Comunicació externa: web, notes de premsa, cartellera exterior, xarxes socials.

www.fundacioginac.org 
www.Facebook.com/FundalisTGN

www.Twitter.com/FundalisTGN
www.Instagram.com/fundalistgn
www.Linkedin.com/in/fundalis

231 seguidors
940 seguidors
542 seguidors
69 seguidors

Col·laboració amb altres 
organitzacions i/o agents 

La Fundació forma part activa de les organitzacions DINCAT (Plena Inclusió) i AEES DINCAT, 
per crear xarxa i aportar millores al sector de les persones amb discapacitat intel·lectual, així 
com de la CEPTA. Col·labora regularment amb les altres entitats de Sinergrup (Grup d’entitats 

amb Sinergia Social) i participa d’una gestió conjunta amb la resta d’entitats de Fundalis 
(Fundació Onada i  Fundació Santa Teresa del Vendrell). També participa en les entitats 

compartides següents: Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona i Fundació Tutelar 
de les Comarques de Tarragona. La Fundació treballa en col·laboració amb diferents agents 
públics (Generalitat, Ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació) i privats (empreses, entitats 

d’iniciativa social,...) per a la consecució dels seus objectius.

Voluntariat

La Fundació treballa amb 20 persones voluntàries que formen part del projecte "Vols? Sentir 
el Voluntariat", amb l’objectiu d’oferir oportunitats d’enriquiment mutu entre el Voluntariat 
i la persona amb diversitat funcional i/o dificultats derivades de la salut mental, del col·lec-

tiu de gent gran i de les seves famílies, així com de les persones en risc d’exclusió social.

Serveis que ofereix la Fundació 

La Fundació disposa d’un Centre Ocupacional (STO i SOI), 
Centres formatius (Prelaboral i Formació ocupacional), 

Serveis d’integració laboral (SCAPS-USAPS i SSIL extern), Serveis de Suport a la 
Llar,  Projectes territorials integrats i el Centre Especial de Treball (CET).

També participa en nombrosos projectes socials adreçats 
a les persones que pateixen més dificultats.

Activitat laboral 
i econòmica del CET

El Centre Especial de Treball disposa d’una àmplia cartera de serveis: serveis industrials, 
enclavaments laborals, jardineria i treballs forestals, neteja i manteniment d’espais, serveis 

ambientals, control d’accessos, recepció i consergeria, gestió d’aparcaments
 i suport a esdeveniments entre altres. 

La Fundació col·labora amb empreses socialment responsables i administracions que volen 
oferir oportunitats a les persones amb discapacitat amb especials dificultats d’inserció com 

ara, les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental sever 
i les persones amb discapacitat física de més del 65%.

Els recursos obtinguts cobreixen els costos laborals i ajuden a crear nous llocs de treball 
adreçats a aquest col·lectiu.
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DESPESES

Personal Compres Altres Despeses
 d’Explotació

Amortitza-
cions

64% 22% 13% 1%

CET Centre 
Ocupacional

Centres 
Formatius

Integració 
laboral Serveis Llar Altres

71,3% 8,8% 2,4% 1,1% 12,6% 3,8%

INGRESSOS

5,7  milions d’euros

Facturació 
Centre Especial de Treball Serveis Socials Altres

54% 42% 4%

Contractació 
i pla d’igualtat 
d’oportunitats

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

Equip directiu Plantilla
Professionals 

amb 
discapacitat

Personal aco-
llit a mesures 
de conciliació

Contractes 
indefinits

Residents
 comarca 
Alt Camp

6 200 148 19 136 152
Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Mitjana d’edat

3 3 98 102 64 84 11 8 68 68
43,9

50% 50% 49% 51% 43% 57% 58% 42% 50% 50%

Prevenció de riscos laborals

Qualitat

La Fundació reforça la seguretat laboral amb diferents eines: seguiment del 
Comitè de Seguretat i Salut, reunions de coordinació, assemblees, avaluacions 
dels Riscos del lloc de treball,  Programa d’actuacions preventives, visites 
de seguretat, investigació d’accidents i incidents, incorporació de mesures i 
accions de millora, auditories del sistema de gestió i programa de formació. 
Hem tingut 8 accidents amb baixa en 2019 (amb 96 dies de baixa acumulats), 
cap d’ells greu. Ens mantenim amb un indicador d’accidentalitat per sota de 
les mitjanes del nostre sector. 
La Fundació manté la certificació en la norma OHSAS 18001 (gestió de la 
Prevenció de Riscos laborals). 
Aquests bons resultats són fruit de l’aposta que l’entitat i els diferents 
departament fan en matèria de PRL, i la integració de la prevenció en totes 
les actuacions del dia a dia.

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

EMPRESA D’INSERCIÓ: PROJECTE COMPARTIT D’INSERCIÓ LABORAL
A finals de l’any 2018, les entitats que formen Fundalis van activar l‘EI, Empresa d’Inserció de les comarques de Tarra-
gona, amb l’objectiu de donar resposta en els processos de formació i inserció laboral a col·lectius vulnerables. 

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

Els potencials beneficiaris/es són persones en situació o en greu risc d’exclusió laboral, acompanyades pels serveis socials públics referents, i amb 
ganes, disponibilitat i suficient capacitat per encetar un procés personal d’apoderament personal, ocupacional i laboral. El 2019 l’Ei ha donat suport 
a 45 persones i ha aconseguit 15 insercions laborals.

PROJECTE MEDIAMBIENTAL AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA CAIXA
L’Ei, en col·laboració amb la Fundació Santa Teresa i el suport de Fundació Bancària “La Caixa” 
i la Diputació de Tarragona, ha portat a terme el projecte de millora de la Riera de Marmellar i 
els torrents de la Moixeta, a la Juncosa de Montmell, i de les Segueres, a La Bisbal del Penedès.

Aquest projecte ha permés la inserció de quatre professionals, que han rebut formació dins de 
l’entorn de treball, dirigint el seu perfil laboral cap a l’operari forestal. Aquestes actuacions 
també han tingut repercussió positiva al benestar i la salut de les persones, tot millorant l’ac-
cessibilitat a la ciutadania per poder-hi realitzar activitats saludables com el passeig, el sende-
risme, i la contemplació d’espais naturals d’interès ecològic, paisatgístic i amb una important 
diversitat d’espècies pròpies de la zona. 

SUPORT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Durant el  2019 la FTCT ha  promogut un canvi organitzatiu a l’entitat,  per tal d’adaptar-se al seu creixement en volum de serveis i per-
sones ateses. Implementant i adequant  la seva organització a un sistema de gestió basat en models de qualitat que permetin abordar amb 
garanties el creixement previst pels propers anys.  
Per dur a terme aquest projecte, la Diputació de Tarragona ha col·laborat amb la quantitat de 10.000 euros. 

FUNDACIÓ TUTELAR DE LES COMARQUES DE TARRAGONA. 
QUALITAT I PROXIMITAT AL SERVEI DE LES PERSONES

La Fundació Privada Tutelar de les Comarques de Tarragona (FTCT) és una entitat d’iniciativa social, sense 
ànim de lucre, que neix l’any 2006 fruit del treball conjunt entre quatre entitats de les comarques de Ta-
rragona, l'Associació del Taller Baix Camp, la Fundació Santa Teresa del Vendrell, la Fundació Ginac i la 
Fundació Onada, amb la finalitat de vetllar per les persones de les seves comarques, des d’una organització 
diferent i independent de les entitats que els hi ofereixen serveis.
Posteriorment es va incorporar al projecte la Fundació La Muntanyeta, i a finals de 2019 també s’ha incor-
porat la Fundació Estela, de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.

La missió de la Fundació és garantir el benestar i la felicitat de les persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental i persones grans 
tutelades, la defensa dels seus drets personals i patrimonials i el respecte dels seus interessos.
La FTCT considera com un dels valors més importants, la proximitat. El treball individual amb cada persona i la coordinació amb les entitats 
que els ofereixen serveis, configuren un model d’atenció de proximitat que ajuda a garantir el seu benestar la seva qualitat de vida.
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PROGRAMA INCORPORA 
La Fundació ha renovat el conveni de col·laboració  amb el 
programa d'integració laboral Incorpora de "la Caixa", pel qual 
s'ha facilitat la inserció laboral de persones en risc d'exclusió a 
l’empresa ordinària. Al 2018 s'ha donat suport a 109 persones  
que estaven en procés de cerca de feina, 101 amb certificat 
de discapacitat i la resta d’altres col·lectius amb necessitats 
de suport per a la integració laboral. S’han realitzat 48 
insercions  de les quals, 42 pertanyen al col·lectiu de persones 
amb discapacitat. S’ha proporcionat informació i suport a 60 
empreses, de les quals 34 són noves empreses visitades.

CONVENI AMB SAHICASA  
Al Novembre, la Fundació Onada  va signar un conveni  Incorpora 
de col·laboració amb l’empresa de control i gestió de plagues 
Sahicasa, elaborant un pla de treball que contempla la inserció 
de persones amb discapacitat i la possibilitat d’acollir alumnes en 
pràctiques.

LA TRUCKONADA
Com cada any la Fundació ha mogut la food truck pels carrers del 
territori, participant de les activitats i oferint deliciosos àpats a la 
població, a la vegada que afavoreix la inclusió social i laboral de 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

La Truckonada ha estat present als jardins del Banc d'Espanya a 
Tarragona, a la Lliga Camp de Tarragona de Bitlles Catalanes, a la 
Biblioteca de Torredembarra en el marc dels actes de Sant Jordi 
i a la Jornada solidària de l’Àngel Batlle (a Torredembarra) en 
benefici a la Fundació Onada i a l’ONG K9. Durant l’estiu ha estat 
al Parc Diver (Coma-ruga) i, per les festes, s’ha tornat a ubicar al 
Parc de Nadal de Tarragona.

La Fundació Onada i la Diputació de Tarragona han signat un 
conveni pel projecte de millora de l’ecosistema de la vegetació de 
ribera i tasques de seguretat a l’entorn de Vespella de Gaià, dins el 
conveni amb l’obra social La Caixa 2018.

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

PROJECTE MEDI AMBIENTAL AMB 
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I 
LA CAIXA

El Parc del Francolí és un projecte de referència com a model de 
desenvolupament comunitari i participació ciutadana, guardonat 
al 2015, a nivell nacional, amb el Premi Integra del BBVA. El 
projecte es caracteritza per ser un espai integrador, sostenible i 
proper a la població. Gestionat per les persones de la Fundació, 
ofereix serveis amb valor afegit la generació de llocs de treball per 
a persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

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

EL PARC DEL FRANCOLÍ, UN PROJECTE SOSTENIBLE 
AL BELL MIG DE TARRAGONA

“EL PARC DEL FRANCOLÍ, GUIA 
PER CONÈIXER ELS ARBRES” 
La Fundació Onada, en col·laboració amb Veu de Ponent, va 
organitzar a la tardor una visita guiada de Raúl Font-Quer, 
autor del llibre "El Parc del Francolí, Guia per conèixer els 
arbres". Durant el recorregut els assistents van poder conèixer 
les característiques, propietats i la distribució geogràfica d'una 
representació de les 61 espècies arbòries presents al parc.

CURSES DEL CLUB ESPORTIU 
ALLIBERA ADRENALINA 
Per segon any el Club Esportiu Allibera Adrenalina ha escollit 
el Parc del Francolí com a espai per organitzar alguns dels seus 
esdeveniments esportius, com el II Cross Nina d’Ivori, la III 
Marxa contra el Càncer de Mama i el Trote dels Innocents.

DIA DE LA DANSA AL PARC DEL 
FRANCOLÍ
El 22 d’abril, Dia de la Dansa, l'Ajuntament de Tarragona va 
organitzat a l’explanada del Parc Francolí el Dia Internacional 
de la Dansa, amb balls i exhibicions durant tot el dia amb la 
col·laboració de les escoles de ball de Tarragona i la participació 
de molts aficionats a la dansa.

EL  PROGRAMA “ESPAÑA DIRECTO” 
AL PARC DEL FRANCOLÍ
Al mes de febrer el programa ‘España Directo’ va gravar un reportatge 
sobre l’activitat laboral de la Fundació Onada al Parc Francolí, que 
dona feina a treballadores i treballadors amb discapacitat, que 
s’ocupen de les tasques de manteniment, jardineria i neteja del 
parc de manera regular. El reportatge sencer es pot veure a l’enllç  
https://www.facebook.com/watch/?v=1629585367135109

4.2. Tarragona
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a persones amb discapacitat i/o trastorn mental.

Aquest 2018, el Parc segueix essent un referent en activitats 
obertes de caràcter social, cultural, formatives i esportives, un 
espai de relació, d’oci creatiu i d’educació ambiental, on es genera 
i es comparteix el coneixement. Un exemple són les pràctiques 
de jardineria que els alumnes de les escoles d’educació especial 
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4.2. Tarragona

12 13

MEMÒRIA 2018 · www.fundacioonada.org



MEMÒRIA 2019 www.fundacioginac.org

24 25

TROBADA AMB EL VOLUNTARIAT 
AL TAST SOCIAL
La Trobada d’Associacions Socials del Tarragonès, TAST SO-
CIAL té com a objectius donar valor al voluntariat com a eina de 
transformació social i fer visible l’ample ventall d’àmbits amb 
els quals col·laborar.
Organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, la Diputació de 
Tarragona, l’Obra Social “la Caixa” i la Fundació Repsol, al 2019 
s’ha realitzat la sisena edició, amb més de 25 entitats partici-
pants, entre elles la Fundació Onada i la Fundació Santa Teresa.

LA GENT GRAN S’ACTIVA 
EN SINERGIA!
Unir-se sinèrgicament crea un resultat que maximitza les vi-
vències viscudes, per això, i en aquesta línia, el col·lectiu de per-
sones grans de la Fundació Santa Teresa, de la Fundació Ginac 
i de la Fundació Onada s’activen en sinergia per tal de gaudir 
i compartir noves experiències programades, afavorint la seva 
qualitat de vida. 
Per poder organitzar aquestes sinergies, les persones grans, que 
formen part del camí de vida de l’envelliment, realitzen reu-
nions amb l’objectiu de prendre part i decidir quines experièn-
cies volen viure i compartir. 

IV TROBADA D’ENTITATS SOCIALS 
DEL VENDRELL
Mil raons per moure’ns...! està organitzada per 12 entitats per 
reconèixer la tasca del voluntariat social al territori i apropar-la 
a la ciutadania. Els visitants van poder aproximar-s’hi per tal 
de trobar informació de primera mà, prendre consciència i re-
flexionar sobre el que pot aportar cadascú a la comunitat. La 
trobada va comptar amb actes de diferents persones i entitats 
del Vendrell, sumant i posant en valor l’acció voluntària. 

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

EL VOLUNTARIAT, EN PEU DE VIDA!
El 5 de Desembre del 2019 a Tarragona es va celebrar el Dia 
Internacional del Voluntariat amb el lema “El voluntariat i la 
transformació social” amb moltes activitats i la lectura d’un ma-
nifest, un extracte del qual és: 
“El Voluntariat és la veu crítica i compromesa de la ciutadania, con-
tra les desigualtats. I per tant, MANIFESTEM que (…) el Voluntariat:

• Aposta per un canvi de model de vida on les persones ocu-
pin el primer terme
• Sap que la defensa de les persones ha d’anar més enllà d’actua-
cions directes i puntuals, de qui hi participa i s’hi compromet. 
• S’obre a un compromís amb la vida, amb la justícia i amb 
la pau. 

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

CONNECTA’T AL VOLUNTARIAT.
El teu temps i el teu compromís poden marcar la diferència.
 “Connecta’t al voluntariat”, present al Vendrell durant el mes 
d’abril, és una exposició itinerant que recull el testimoni de per-
sones voluntàries d’arreu del país. El muntatge, promogut des de 
l’associacionisme i el voluntariat de la Direcció General d’Acció 
Cívica i Comunitària (DGACC), explica les seves vivències, emo-
cions i sensacions, a fi de donar a conèixer què és el voluntariat 
i els diferents àmbits on es pot desenvolupar.
Vols? sentir el voluntariat forma part d’aquesta exposició de la 
mà de la Maria Lladó, persona activa al programa Vols? Aportar 
coneixements, que ha posat a disposició sessions individualitza-
des de massatges per tal d’aproximar benestar a les persones que 
han decidit assistir-hi: “...El voluntariat cada dia em fa créixer. 
Conec moltes persones diferents a mi. M’aporta satisfacció, en-
riquiment humà, em sento molt bé, sóc feliç...Jo quan soc aquí 
m’oblido de tot. Per mi el voluntariat és una entrega.
La Maria anima a les persones a realitzar acció voluntària :“Si la per-
sona ho sent, que ho faci. Sentirà una satisfacció grandiosa. No és cap 
repte, és una acció que ha de sortir de tu...I al cap d’un temps d’estar 
activa s’adonarà que aquest sentir-se bé li aporta molt enriquiment...”

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

nostre imaginari col·lectiu. També és un relat que fomenta el va-
lor de l’esforç, de l’enginy i de la generositat.  Les funcions han 
estat un gran èxit, ja que a part del gran treball de les actrius i 
els actors, l’espectacle va acompanyat de música,  d’efectes de so 
i d’un bon decorat. S’ha comptat en tot moment amb el suport 
incondicional de l’Agustí, un voluntari de l’entitat, que aporta 
molta energia i creativitat. 

VOLUNTARIAT CORPORATIU 
A VALLS
La Fundació Ginac promou el  voluntariat corporatiu a Valls, 
convidant a les empreses a incloure la diversitat i la integra-
ció com a part de la Responsabilitat Social Corporativa a través 
del seu voluntariat, implantant models de gestió ètics i de fo-
ment del desenvolupament sostenible. Durant l’any, volunta-
riat d’empreses com “La Caixa”, la Fundació Adecco o IPTSA del 
Polígon de Valls, han realitzat diferents activitats compartides 
amb les persones de la Fundació, aprenent i enriquint-se els uns 
dels altres i millorant la integració social de les persones amb 
capacitats diverses.

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

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

Vols? sentir el Voluntariat és un projecte actiu i dinàmic on aquest 2019 s’hi han implicat i compromès un total de 96 voluntaris/àries de la 
Fundació Santa Teresa del Vendrell, 25 a la Fundació Ginac de Valls i 123 a la Fundació Onada de Tarragona i Torredembarra, establerts 
en els diferents programes que en formen part: 

• Vols? Aportar Coneixements, on es produeixen interrelacions mitjançant un intercanvi d’experiències i coneixements.
• Vols? Quedar, on es comparteixen vivències d’interessos comuns. 
• Vols? Acompanyar, on es dóna suport per apropar benestar en diferents vessants de la vida.
• 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.

Des del Vols? s’entén el voluntariat com una experiència vital que 
mou a les persones a compartir altres vivències amb més gent i por-
tar a la pràctica un compromís de participació ciutadana i de trans-
formació social. 
“L’acció voluntària és un espai on invertir el temps per aprendre a 
conviure amb la ciutadania des del compromís, l’empatia i la res-
ponsabilitat, mitjançant la reflexió i la pràctica. La reflexió és el 
punt de partida, que sense la posada en escena es queda en això; el 
tret de sortida. El voluntariat és la transformació de la reflexió en 
acció”.
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Les entitats de Fundalis comparteixen 
el Sistema Integrat de Gestió, amb la 
certificació dels sistemes de qualitat, medi 
ambient i prevenció de riscos laborals (PRL). 

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

Des del segon semestre del 2017, Fundalis ha 
vingut treballant en la implantació d’un Sistema 
de Gestió Integrat (qualitat, medi ambient i 
seguretat i salut) orientat a les noves normes ISO 
publicades al 2015. S’ha treballat intensament 
amb 2 objectius: a) elaborar un nou sistema de 
gestió que compleixi amb els nous requisits de 
les noves normes (versions 2015 per Qualitat 
i Media Ambient), i b) revisar l’actual sistema 
documental elaborat fa més de 15 anys, amb la 

voluntat de revisar-lo a fons, al mateix temps 
que simplificar i agilitzar el màxim possible tota 
la documentació actual del sistema. 

Abans però, les organitzacions han fet 
un esforç important pel que fa a ordenar i 
estructurar tot un context de l’organització. 
Aquest anàlisi i estructura documental 
queda recollit en el Manual de Bon Govern, 
i el següent mapa representa quina seria la 
seva estructura:

Per la seva banda, el Manual de Bon Govern 
vol emmarcar els documents més importants 
de Fundalis que ens serveixen per orientar i 
guiar el dia a dia de la Funtació. Breument, el 
Manual està composat pels següents nivells:

1. Identitat: composat per Missió, visió, 
valors, estatuts i document d’aliances.

2. Bon govern: composat per un manual de 
polítiques (que inclogui noves polítiques 

que estem elaborant) i un codi ètic
3. Estratègia: composat pel pla estratègic 

(mapa estratègic, línies estratègiques 
i objectius estratègics), organigrama i 
cartera de serveis

4. Gestió operativa: que contindrà el propi 
sistema de gestió integrat

5. Resultats: amb el quadre de 
comandament integral, amb 4 
nivells d’indicadors (de governança,  
d’estratègia, operacionals i de suport). 

A banda d’aquest treball tant significatiu 
i rellevant, durant el 2018 s’han realitzat 
també les auditories que anualment porten 
a terme l’ equip auditor extern de l’empresa 
Applus. Els resultats obtinguts ens permeten 
continuar aprenent, i en definitiva, millorant 
diferents aspectes dels processos i dels 
diferents serveis que la fundació realitza per 
les persones. 

Malgrat haver obtingut 
un número major de no 
Conformitats que els 
darrers anys, totes les 
incidències ja han estat 
resoltes, i totes elles ens 
serveixen per millorar els 
processos actuals.

7.5. Sistema integrat de gestió – Millora continua 

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

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

7.6. El lot solidari dels treballadors de Fundalis
sanitària, social i educativa a Wukro, a la zona del Tigray, al nord d’Etiòpia, 
en col·laboració amb el missioner basc Ángel Olaran.

Amb el lot solidari 2018 s’ha col·laborat per aconseguir recursos per als 
2.400 nens orfes que viuen a Wukro i disminuir 
els problemes que afecten a 5 milions de nens 
orfes en un país amb 90 milions d’habitants.

Unir-se sinèrgicament crea un resultat que maximitza les vivències 
viscudes, per això i en aquesta línia el col·lectiu de persones grans de 
la Fundació Santa Teresa, de la Fundació Ginac i de la Fundació Onada 
s’activen en sinèrgia per tal de gaudir i compartir noves experiències 
programades, afavorint la seva qualitat de vida. 

Per poder organitzar aquestes sinèrgies, les persones grans, que 

II CONGRÉS D'ENTITATS DE L'AEES 
DINCAT
El 25 i 26 d’octubre de 2018 vam participar al II Congrés d'entitats 
de l'AEES Dincat Aliances i persones , que va tenir lloc a Barcelona, al 
Recinte Modernista de Sant Pau. Juntament amb més de 50 entitats, 
vam poder reflexionar i compartir el valor de les aliances i el seu 
impacte social i en les nostres organitzacions.

7.4. La gent gran s’activa en sinèrgia!

7.3. DINCAT/AEES DINCAT
FUNDALIS ACULL LES JORNADES 
SSAPLL “DONEM-LI UN TOMB”
El passat 6 de juliol, Fundalis va ser l’encarregat d’organitzar unes 
Jornades dintre del marc del Grup de Treball del Servei de Suport 
a l’Autonomia a la Pròpia Llar de Dincat – Plena Inclusión, amb el 
títol “SSAPLL. Donem-li un tomb”, on es va proposar, a les persones 
assistents, reflexionar sobre la tasca que es desenvolupa des del servei 
amb una mirada crítica. 

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

PARTICIPEM AL TAST SOCIAL, LA TROBADA D'ASSOCIACIONS 
SOCIALS DEL TARRAGONÈS
L’1 de juny vam participar a la cinquena edició del TAST Social, la Trobada 
d'Associacions Socials del Tarragonès, juntament amb 25 organitzacions, 
amb l'objectiu de donar valor al voluntariat com a eina de transformació 
social i per fer visible l'ample ventall d'àmbits amb els quals col·laborar. 

El TAST Social està organitzat per la Federació Catalana de 
Voluntariat Social i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament 
de Tarragona, la Diputació de Tarragona, l'Obra Social "la Caixa" i 
la Fundació Repsol. 
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SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ
Les entitats de Fundalis comparteixen un Sistema Integrat de Gestió, orientat a les noves normes ISO i amb la
certificació dels sistemes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals (PRL). Aquest sistema ens permet actuar
amb uns mateixos criteris, treballats i consensuats, aportant un millor resultat i major valor als seus serveis, així com
simplificar i agilitzar tota la documentació actual del sistema. Aquesta anàlisi i estructura documental queda recollida en el
Manual de Bon Govern, que serveix per orientar-se i guiar-se en el dia a dia. El Manual està composat per:

1. Identitat: Missió, visió, valors, estatuts i document d’aliances.
2. Bon govern: manual de polítiques i el codi ètic.
3. Estratègia, que inclou el pla estratègic (mapa estratègic, línies estratègiques i objectius estratègics), organigrama i cartera de serveis.
4. Gestió operativa, que conté el propi sistema de gestió integrat.
5. Resultats: amb el quadre de comandament integral i indicadors de governança, estratègia, operacionals i de suport. 

Durant el 2019 s’han realitzat també les auditories que anualment porta a terme l’equip auditor extern de l’empresa Applus. Els resul-
tats obtinguts han estat positius i ens permeten continuar aprenent i millorant en els processos dels serveis que ofereixen les diferents 
entitats per a les persones. 

LLIBRE BLANC
Les entitats que formen Fundalis han col·laborat a la confecció del 
“Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb 
discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de 
Catalunya”, elaborat per AAES Dincat i l’IESE, en el que es proposa 
un nou model de futur per garantir l’exercici del Dret al Treball de 
les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.
A l’acte de presentació a Barcelona van assistir 250 persones, 
entre les que hi havia representants de les diferents entitats as-
sociades a l’AEES Dincat, responsables d’entitats afins, membres 
del Govern de la Generalitat i representants dels diferents grups 
parlamentaris.

h t t p s : / / w w w . f u n d a c i o s a n t a t e r e s a .
org/wp-content/uploads/2019/06/Lli -
bre-blanc-dincat.pdf

DINCAT/AEES DINCAT #10 ANYS CONGELATS
Diverses manifestacions i reunions al llarg de l’any, organitzades per l’Associació Empresarial d’Economia Social (AEES Dincat), han comp-
tat amb la participació de les entitats que formen Fundalis. L’11 d’abril, 6.000 persones amb discapacitat, professionals i famílies de tot 
Catalunya, van omplir els carrers del centre de la ciutat de Barcelona i les entrades de la Delegació del Govern de l’Estat, del Departament 
d’Economia i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Una segona manifestació el 21 de maig, va servir per tornar a reclamar 
l’actualització del finançament dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i l’exercici del dret al treball de les perso-
nes amb discapacitat amb especials dificultats dins dels Centres Especials de Treball d’iniciativa social.
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Les entitats de Fundalis comparteixen 
el Sistema Integrat de Gestió, amb la 
certificació dels sistemes de qualitat, medi 
ambient i prevenció de riscos laborals (PRL). 

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

Des del segon semestre del 2017, Fundalis ha 
vingut treballant en la implantació d’un Sistema 
de Gestió Integrat (qualitat, medi ambient i 
seguretat i salut) orientat a les noves normes ISO 
publicades al 2015. S’ha treballat intensament 
amb 2 objectius: a) elaborar un nou sistema de 
gestió que compleixi amb els nous requisits de 
les noves normes (versions 2015 per Qualitat 
i Media Ambient), i b) revisar l’actual sistema 
documental elaborat fa més de 15 anys, amb la 

voluntat de revisar-lo a fons, al mateix temps 
que simplificar i agilitzar el màxim possible tota 
la documentació actual del sistema. 

Abans però, les organitzacions han fet 
un esforç important pel que fa a ordenar i 
estructurar tot un context de l’organització. 
Aquest anàlisi i estructura documental 
queda recollit en el Manual de Bon Govern, 
i el següent mapa representa quina seria la 
seva estructura:

Per la seva banda, el Manual de Bon Govern 
vol emmarcar els documents més importants 
de Fundalis que ens serveixen per orientar i 
guiar el dia a dia de la Funtació. Breument, el 
Manual està composat pels següents nivells:

1. Identitat: composat per Missió, visió, 
valors, estatuts i document d’aliances.

2. Bon govern: composat per un manual de 
polítiques (que inclogui noves polítiques 

que estem elaborant) i un codi ètic
3. Estratègia: composat pel pla estratègic 

(mapa estratègic, línies estratègiques 
i objectius estratègics), organigrama i 
cartera de serveis

4. Gestió operativa: que contindrà el propi 
sistema de gestió integrat

5. Resultats: amb el quadre de 
comandament integral, amb 4 
nivells d’indicadors (de governança,  
d’estratègia, operacionals i de suport). 

A banda d’aquest treball tant significatiu 
i rellevant, durant el 2018 s’han realitzat 
també les auditories que anualment porten 
a terme l’ equip auditor extern de l’empresa 
Applus. Els resultats obtinguts ens permeten 
continuar aprenent, i en definitiva, millorant 
diferents aspectes dels processos i dels 
diferents serveis que la fundació realitza per 
les persones. 

Malgrat haver obtingut 
un número major de no 
Conformitats que els 
darrers anys, totes les 
incidències ja han estat 
resoltes, i totes elles ens 
serveixen per millorar els 
processos actuals.

7.5. Sistema integrat de gestió – Millora continua 

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

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

7.6. El lot solidari dels treballadors de Fundalis
sanitària, social i educativa a Wukro, a la zona del Tigray, al nord d’Etiòpia, 
en col·laboració amb el missioner basc Ángel Olaran.

Amb el lot solidari 2018 s’ha col·laborat per aconseguir recursos per als 
2.400 nens orfes que viuen a Wukro i disminuir 
els problemes que afecten a 5 milions de nens 
orfes en un país amb 90 milions d’habitants.

Unir-se sinèrgicament crea un resultat que maximitza les vivències 
viscudes, per això i en aquesta línia el col·lectiu de persones grans de 
la Fundació Santa Teresa, de la Fundació Ginac i de la Fundació Onada 
s’activen en sinèrgia per tal de gaudir i compartir noves experiències 
programades, afavorint la seva qualitat de vida. 

Per poder organitzar aquestes sinèrgies, les persones grans, que 

II CONGRÉS D'ENTITATS DE L'AEES 
DINCAT
El 25 i 26 d’octubre de 2018 vam participar al II Congrés d'entitats 
de l'AEES Dincat Aliances i persones , que va tenir lloc a Barcelona, al 
Recinte Modernista de Sant Pau. Juntament amb més de 50 entitats, 
vam poder reflexionar i compartir el valor de les aliances i el seu 
impacte social i en les nostres organitzacions.

7.4. La gent gran s’activa en sinèrgia!

7.3. DINCAT/AEES DINCAT
FUNDALIS ACULL LES JORNADES 
SSAPLL “DONEM-LI UN TOMB”
El passat 6 de juliol, Fundalis va ser l’encarregat d’organitzar unes 
Jornades dintre del marc del Grup de Treball del Servei de Suport 
a l’Autonomia a la Pròpia Llar de Dincat – Plena Inclusión, amb el 
títol “SSAPLL. Donem-li un tomb”, on es va proposar, a les persones 
assistents, reflexionar sobre la tasca que es desenvolupa des del servei 
amb una mirada crítica. 

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

PARTICIPEM AL TAST SOCIAL, LA TROBADA D'ASSOCIACIONS 
SOCIALS DEL TARRAGONÈS
L’1 de juny vam participar a la cinquena edició del TAST Social, la Trobada 
d'Associacions Socials del Tarragonès, juntament amb 25 organitzacions, 
amb l'objectiu de donar valor al voluntariat com a eina de transformació 
social i per fer visible l'ample ventall d'àmbits amb els quals col·laborar. 

El TAST Social està organitzat per la Federació Catalana de 
Voluntariat Social i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament 
de Tarragona, la Diputació de Tarragona, l'Obra Social "la Caixa" i 
la Fundació Repsol. 

26 27

MEMÒRIA 2018 · www.fundacioonada.org

SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ
Les entitats de Fundalis comparteixen un Sistema Integrat de Gestió, orientat a les noves normes ISO i amb la
certificació dels sistemes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals (PRL). Aquest sistema ens permet actuar
amb uns mateixos criteris, treballats i consensuats, aportant un millor resultat i major valor als seus serveis, així com
simplificar i agilitzar tota la documentació actual del sistema. Aquesta anàlisi i estructura documental queda recollida en el
Manual de Bon Govern, que serveix per orientar-se i guiar-se en el dia a dia. El Manual està composat per:

1. Identitat: Missió, visió, valors, estatuts i document d’aliances.
2. Bon govern: manual de polítiques i el codi ètic.
3. Estratègia, que inclou el pla estratègic (mapa estratègic, línies estratègiques i objectius estratègics), organigrama i cartera de serveis.
4. Gestió operativa, que conté el propi sistema de gestió integrat.
5. Resultats: amb el quadre de comandament integral i indicadors de governança, estratègia, operacionals i de suport. 

Durant el 2019 s’han realitzat també les auditories que anualment porta a terme l’equip auditor extern de l’empresa Applus. Els resul-
tats obtinguts han estat positius i ens permeten continuar aprenent i millorant en els processos dels serveis que ofereixen les diferents 
entitats per a les persones. 

LLIBRE BLANC
Les entitats que formen Fundalis han col·laborat a la confecció del 
“Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb 
discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de 
Catalunya”, elaborat per AAES Dincat i l’IESE, en el que es proposa 
un nou model de futur per garantir l’exercici del Dret al Treball de 
les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.
A l’acte de presentació a Barcelona van assistir 250 persones, 
entre les que hi havia representants de les diferents entitats as-
sociades a l’AEES Dincat, responsables d’entitats afins, membres 
del Govern de la Generalitat i representants dels diferents grups 
parlamentaris.

h t t p s : / / w w w . f u n d a c i o s a n t a t e r e s a .
org/wp-content/uploads/2019/06/Lli -
bre-blanc-dincat.pdf

DINCAT/AEES DINCAT #10 ANYS CONGELATS
Diverses manifestacions i reunions al llarg de l’any, organitzades per l’Associació Empresarial d’Economia Social (AEES Dincat), han comp-
tat amb la participació de les entitats que formen Fundalis. L’11 d’abril, 6.000 persones amb discapacitat, professionals i famílies de tot 
Catalunya, van omplir els carrers del centre de la ciutat de Barcelona i les entrades de la Delegació del Govern de l’Estat, del Departament 
d’Economia i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Una segona manifestació el 21 de maig, va servir per tornar a reclamar 
l’actualització del finançament dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i l’exercici del dret al treball de les perso-
nes amb discapacitat amb especials dificultats dins dels Centres Especials de Treball d’iniciativa social.



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

Sortida familiar al Tibidabo

Xerrada a famílies, amb Anna Rosa Martínez, coach profesional Trobada amb el voluntariat del servei Bon dia

Visita de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Taller de primers auxilisNàstic - Numancia, programa BBVA CX Junts Creixem
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RENOVACIÓ DE LA 
INFRAESTRUCTURA TIC
Al llarg de tot l’any 2019 s’ha anat renovant tota la infraestruc-
tura de Tecnologia de la Informació i Comunicació de les entitats 
que formen Fundalis. S’han realitzat inversions necessàries per 
preparar les entitats per treballar amb les aplicacions i tecnolo-
gies actuals i de futur i s’han millorat els servidors, equipaments 
de xarxa i tallafocs. L’objectiu ha estat poder treballar d’una for-
ma col·laborativa, més àgil i segura, afegint nous serveis que 
milloraran l’eficàcia i eficiència de les eines informàtiques al 
servei dels usuaris.

LOT SOLIDARI DELS 
TREBALLADORS DE FUNDALIS
La Fundació Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, que 
treballa per aconseguir recursos per als nens i nenes orfes de 
Wukro, al nord d’Etiòpia, va rebre 4.247 € corresponents al lot 
solidari dels patrons, treballadores i treballadors de Fundalis, 
que cada any poden triar donar l’import del seu lot de Nadal a 
un projecte social. Al 2018 es van donar 4.434 € per a la Unitat 
de Càncer de Mama de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i 
l’import del lot solidari 2019 s’entregarà a la Fundació Tutelar 
de les Comarques de Tarragona. 

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, fo-
namentalment persones amb discapacitat i trastorns mentals. 

Sinergrup respon a la necessitat de les organitzacions mem-
bres d’afrontar els reptes de futur millorant-ne la gestió, i a la 
convicció que la millor manera de fer-ho és compartint valors, 
anàlisi, coneixements i experiències, aprofitant les sinergies que 
es produeixen quan s’estableixen mecanismes d’interrelació. 
Les entitats de Fundalis tenen una participació activa a Siner-
grup. Alguns dels projectes i iniciatives en que s’ha col·laborat i 
participat durant l’any 2019, són:
 
El projecte “Respostes davant de nous perfils” té com a objec-
tiu general donar suport als professionals en l’adquisició de 
coneixement en l’atenció a les persones en el marc de l’envelli-
ment, el trastorn mental i trastorns de l’espectre autista (TEA). 
Com a part del projecte, s’ha realitzat una visita a l’entitat AS-
PRODES, a Salamanca, per aportar expertesa en el disseny del 
programa formatiu entorn al Trastorn de l’Espectre Autista 
(TEA), que té previst desenvolupar-se durant el 2020. La visi-
ta ha comptat amb el suport del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

Amb el grup de comunicació, format pels responsables d’aques-
ta àrea a les entitats membres de Sinergrup, s’ha iniciat una 
campanya per donar a conèixer i reconèixer a les xarxes socials 
la tasca que realitzen els i les professionals, a partir de diferents 
testimonis. També s’ha elaborat un codi ètic comú, al que s’hi 
han adherit la resta d’entitats sòcies.
D’altra banda participem en un grup de treball per impulsar un 
model de formació dual adaptat per a treballadors/es amb dis-
capacitat intel·lectual.
Amb freqüència bimensual, els responsables de les entitats 
membres es reuneixen per compartir preocupacions i necessi-
tats comunes, i participar en reunions de treball monogràfiques, 
com la gestió del control horari o els sistemes de gestió infor-

màtics.
Des de finals de l’any 2017, es participa, a través de Sinergrup, 
directament a les juntes directives de l’Associació Empresarial 
d’Economia Social (AEES) Dincat, per seguir fent incidència en-
torn als principals reptes del sector (acció concertada, increment 
dels mòduls, formació dual…). Aquest any Sinergrup s’ha incor-
porat a la Junta Directiva de Dincat Plena Inclusió Catalunya 
i Fundalis, com a respresentants territorials de Tarragona. En-
tre altres activitats, les entitats s’han manifestat conjuntament, 
amb tot el sector de la discapacitat intel·lectual, per poder fer 
front a la pujada de l'SMI, i garantir la continuïtat dels centres 
especials de treball i per denunciar la congelació dels mòduls 
dels serveis assistencials des de fa 10 anys. 

Més informació a www.sinergrup.net

Actes participatius8.
Treballadors, famílies, voluntaris i altres persones relacionades amb l’entitat, han compartit moments inoblidables...

Contacontes a les llars d’Infants (Pla educatiu de l’entorn de 
Torredembarra)

Taller de sabó artesà a les escoles (Pla educatiu de l’entorn de 
Torredembarra)

Dia Internacional de la Discapacitat

Vermuth solidari per celebrar el Dia de la Discapacitat a Torredembarra

Voluntariat als Jocs del Mediterrani

Assemblea de treballadors

Deu anys d’Onada a la Fresca

Sortida a l’Aquarium de Barcelona

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 
2018, concretament,  s’ha col·laborat i participat en diversos 
projectes i iniciatives:

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.

Estades de professionals d’atenció directa i d’intercanvi entre les 
entitats de Sinergrup. S’han realitzat estades professionals i visites.

Participació i assistència a la jornada de treball: Diàleg per la 
innovació en la transformació de les nostres entitats (16 de maig).

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

Incidència: 
Des de finals de l’any 2017, es participa, a través de Sinergrup, directament 
en la junta directiva de l’Associació Empresarial d’Economia Social 
(AEES) Dincat, per seguir fent incidència entorn als principals reptes del 
sector (acció concertada, increment dels mòduls, formació dual…).

També es participa en la comissió 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 ens afecta. 

Finalment, s’ha col·laborat amb aportacions i expertesa en el 
Llibre blanc per la formació, ocupació i treball de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i especials dificultats a Catalunya. Un 
treball realitzat per l’IESE, per encàrrec de l’AEES Dincat.

Podeu ampliar més informació  
a www.sinergrup.net
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Actes participatius 
Treballadors/es, famílies, voluntaris/es i altres persones relacionades amb l’entitat, han compartit moments inoblidables... 

Sortida familiar al Tibidabo

Xerrada a famílies, amb Anna Rosa Martínez, coach profesional Trobada amb el voluntariat del servei Bon dia

Visita de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Taller de primers auxilisNàstic - Numancia, programa BBVA CX Junts Creixem
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RENOVACIÓ DE LA 
INFRAESTRUCTURA TIC
Al llarg de tot l’any 2019 s’ha anat renovant tota la infraestruc-
tura de Tecnologia de la Informació i Comunicació de les entitats 
que formen Fundalis. S’han realitzat inversions necessàries per 
preparar les entitats per treballar amb les aplicacions i tecnolo-
gies actuals i de futur i s’han millorat els servidors, equipaments 
de xarxa i tallafocs. L’objectiu ha estat poder treballar d’una for-
ma col·laborativa, més àgil i segura, afegint nous serveis que 
milloraran l’eficàcia i eficiència de les eines informàtiques al 
servei dels usuaris.

LOT SOLIDARI DELS 
TREBALLADORS DE FUNDALIS
La Fundació Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran, que 
treballa per aconseguir recursos per als nens i nenes orfes de 
Wukro, al nord d’Etiòpia, va rebre 4.247 € corresponents al lot 
solidari dels patrons, treballadores i treballadors de Fundalis, 
que cada any poden triar donar l’import del seu lot de Nadal a 
un projecte social. Al 2018 es van donar 4.434 € per a la Unitat 
de Càncer de Mama de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i 
l’import del lot solidari 2019 s’entregarà a la Fundació Tutelar 
de les Comarques de Tarragona. 

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, fo-
namentalment persones amb discapacitat i trastorns mentals. 

Sinergrup respon a la necessitat de les organitzacions mem-
bres d’afrontar els reptes de futur millorant-ne la gestió, i a la 
convicció que la millor manera de fer-ho és compartint valors, 
anàlisi, coneixements i experiències, aprofitant les sinergies que 
es produeixen quan s’estableixen mecanismes d’interrelació. 
Les entitats de Fundalis tenen una participació activa a Siner-
grup. Alguns dels projectes i iniciatives en que s’ha col·laborat i 
participat durant l’any 2019, són:
 
El projecte “Respostes davant de nous perfils” té com a objec-
tiu general donar suport als professionals en l’adquisició de 
coneixement en l’atenció a les persones en el marc de l’envelli-
ment, el trastorn mental i trastorns de l’espectre autista (TEA). 
Com a part del projecte, s’ha realitzat una visita a l’entitat AS-
PRODES, a Salamanca, per aportar expertesa en el disseny del 
programa formatiu entorn al Trastorn de l’Espectre Autista 
(TEA), que té previst desenvolupar-se durant el 2020. La visi-
ta ha comptat amb el suport del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.

Amb el grup de comunicació, format pels responsables d’aques-
ta àrea a les entitats membres de Sinergrup, s’ha iniciat una 
campanya per donar a conèixer i reconèixer a les xarxes socials 
la tasca que realitzen els i les professionals, a partir de diferents 
testimonis. També s’ha elaborat un codi ètic comú, al que s’hi 
han adherit la resta d’entitats sòcies.
D’altra banda participem en un grup de treball per impulsar un 
model de formació dual adaptat per a treballadors/es amb dis-
capacitat intel·lectual.
Amb freqüència bimensual, els responsables de les entitats 
membres es reuneixen per compartir preocupacions i necessi-
tats comunes, i participar en reunions de treball monogràfiques, 
com la gestió del control horari o els sistemes de gestió infor-

màtics.
Des de finals de l’any 2017, es participa, a través de Sinergrup, 
directament a les juntes directives de l’Associació Empresarial 
d’Economia Social (AEES) Dincat, per seguir fent incidència en-
torn als principals reptes del sector (acció concertada, increment 
dels mòduls, formació dual…). Aquest any Sinergrup s’ha incor-
porat a la Junta Directiva de Dincat Plena Inclusió Catalunya 
i Fundalis, com a respresentants territorials de Tarragona. En-
tre altres activitats, les entitats s’han manifestat conjuntament, 
amb tot el sector de la discapacitat intel·lectual, per poder fer 
front a la pujada de l'SMI, i garantir la continuïtat dels centres 
especials de treball i per denunciar la congelació dels mòduls 
dels serveis assistencials des de fa 10 anys. 

Més informació a www.sinergrup.net

Actes participatius8.
Treballadors, famílies, voluntaris i altres persones relacionades amb l’entitat, han compartit moments inoblidables...

Contacontes a les llars d’Infants (Pla educatiu de l’entorn de 
Torredembarra)

Taller de sabó artesà a les escoles (Pla educatiu de l’entorn de 
Torredembarra)

Dia Internacional de la Discapacitat

Vermuth solidari per celebrar el Dia de la Discapacitat a Torredembarra

Voluntariat als Jocs del Mediterrani

Assemblea de treballadors

Deu anys d’Onada a la Fresca

Sortida a l’Aquarium de Barcelona
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els òrgans de Govern de la Generalitat, entorn als principals 
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Finalment, s’ha col·laborat amb aportacions i expertesa en el 
Llibre blanc per la formació, ocupació i treball de les persones amb 
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Agraïments
• Agència d´Habitatge de Catalunya 

• Agència Catalana de l’aigua 

• Ajuntament d’Alcover 

• Ajuntament de Valls 

• Ajuntament de Vila-Rodona 

• Fundació Ginesta de L’Alt Camp

• Associació Sinergrup 

• Associació Trèvol 

• Clients del Centre Especial de Treball 

• Consell Comarcal de L’alt Camp 

• Consell Esportiu del Tarragonès 

• Diputació de Tarragona 

• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies    
   de la Generalitat de Catalunya

• Escola Eladi Homs

• Escola Oficial d’Idiomes de Valls

• Famílies de les persones de la Fundació 

• Fluvitex, S.L.

• Fundació La Caixa 

• Fundació Privada Onada 

• Fundació Santa Teresa del Vendrell 

• Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona 

• Voluntariat de La Caixa

• IES  Jaume Huguet

• IES Narcís Oller

• Kellogg  Manufacturing

• Kellogg Europe Trading Limited

• Kellogg Manufacturing España, S.L.

• Mitjans de Comunicació 

• Omnium Cultural

• Proveïdors de la Fundació 

• Sca Hygiene Products, S.L.

• Treballadors i treballadores de La Fundació

• Voluntariat de la Fundació

Les famílies van gaudir al Nadal del pessebre vivent del Centre Ocupacional de Ginac

Teatre “Veus que no veus” amb voluntàries de La Caixa Sortida a Zaragoza

Taller de pizzes en família Taller de Nadal amb les famílies
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Compromís amb les persones,
compromís amb el territori

Fundació Ginac

c/ Manyans, s/n · Polígon Industrial de Valls · 43800 Valls
Tel: 977613337 · Fax: 977609559

info@fundacioginac.org · www.fundacioginac.org

Fundació
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