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INTRODUCCIÓ  
 

Treballant per a que el nostre dia a dia sigui un entorn de confiança i eficàcia 

Un dels valors fonamentals de la Fundació és crear un espai col·lectiu on les persones amb 

discapacitat puguin construir un dia a dia significatiu, que els aporti sentit i relacions personals 

positives que afavoreixin el seu benestar personal i social. Es aquesta finalitat la que promou 

cada activitat i acció donant valor a una programació especialitzada i centrada en la persona 

que organitza cada jornada en clau d’un entorn de confiança. 

D’altra banda, la faceta d’empresa social de la nostra Fundació ha seguit treballant amb esforç 

per tal de continuar i consolidar les diferents línies de negoci dins les àrees de gestió 

documental i de manipulats que alimenten el Centre Especial de Treball. En aquest sentit l’any 

2017 ha estat un any en que s’ha focalitzat la gestió en l’eficàcia de respondre a diferents 

reptes de qualitat, volum i diversitat de les funcions del CET. 

Cal destacar la nova línia d’envasament de fruits secs ecològics que ha permès establir un 

pont de treball amb la cooperativa Mans i iniciar un camí cap a una major implicació amb el 

nostre territori en el terreny de la inserció de persones en risc d’exclusió social. D’aquesta 

manera ens introduïm en la línia estratègica, al voltant de l’alimentació, que abasta tots els 

àmbits de FCLP i ho fem donant oportunitats a persones excloses del mercat laboral. 

En la línia iniciada l’any passat, s’ha aconseguit mantenir la sostenibilitat econòmica del 

Centre i s’ha pogut invertir en millores estructurals que han revertit en una millor qualitat de 

vida (coberta-teulada de l’edifici, finestres i portes, rehabilitació de cambres higièniques, 

elevador,..).  

Tota aquesta tasca s’ha donat gràcies a una extensa dedicació i coordinació de persones, 

institucions, famílies, professionals, voluntaris i empreses que han estat unides per tal de fer 

possible el projecte de la Fundació conjuntament amb el Patronat i l’àrea d’Impuls Social de la 

Fundació Catalunya la Pedrera. 

M. Paz Baena 
Directora de la Fundació Topromi 
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EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ  

 
COMPOSICIÓ DEL PATRONAT 

 

President: Sr. Germán Ramón-Cortés 

Secretari (no patró):  Sr. Carles Ribas 

Patrons/es: 

Sra. Marta Lacambra 
Sra. Carme Borbonès 

Sr. Xavier Bas 
Sra. Marta Torras 

 

ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓ  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ 

SERVEIS ASSISTENCIALS 

STO 

DIRECCIÓ TÈCNICA 

TREBALLADORA SOCIAL 

PSICOLOGIA 

ATENCIÓ DIRECTA 

Monitoratge i usuaris 

SERVEIS LABORALS  

CET 

DIRECCIÓ  
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SERVEIS 

- Centre Especial de Treball. Especialitzat en Arts gràfiques, manipulats i alimentació. 
- Servei de teràpia Ocupacional (STO) i Servei de teràpia ocupacional amb auxiliar 

(STOA). 

 

POBLACIÓ ATESA 

• Centre especial de Treball (CET): 17 treballadors/es amb discapacitat 
• Centre Ocupacional:  

 50 usuaris/àries de Centre Ocupacional 
 8 usuaris/àries de Centre Ocupacional amb auxiliar 

 

 

 
EQUIP PROFESSIONAL 
 
Direcció general, tècnica, administrativa i productiva: 4 treballadores. 

Atenció directa:  11 treballadors/es. 

Manteniment: 1 treballadora. 

 

69% 

11% 

20% 

Distribució de persones amb 
discapacitat per serveis 

STO

STOA

CET

 
LA FUNDACIÓ EN DADES 2017 
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NOTÍCIES DESTACADES 2017 
 

CREACIÓ D’UNA NOVA LÍNIA DE NEGOCI EN ALIMENTACIÓ  
 
Durant 2017 s’ha construït un obrador en la zona de 
magatzem del centre que permet desenvolupar l’activitat 
d’envasat de fruits secs ecològics provinent de comandes que 
la cooperativa Mans gestiona de supermercats de tota 
Catalunya. La nova línia permetrà la possibilitat d’obrir la 
contractació a persones joves en risc d’exclusió social de la 

zona, essent un nou recurs d’inserció social en l’àrea d’influència de la Fundació.  
 
COL·LABORACIÓ AMB EMATSA, AIGÜES DE TARRAGONA, EN EL PROJECTE SOCIAL 
D’EMBOTELLAMENT D’AMPOLLES D’AIGUA 
 

S’estableix un contracte de serveis per a que les persones amb 
discapacitat puguin realitzar el procés d’embotellament d’aigua 
que Ematsa distribueix de forma gratuïta en esdeveniments 
socials i esportius. En aquest sentit, es gestiona una màquina 
especialment dissenyada per a omplir ampolles generalment de 
format de 50 cl. i en la qual s’ha de fer un control de qualitat del 
tancament i etiquetatge, a més de fer el procés de packaging i 
paletització. 

 
  
DISSENY D’UNA ESCULTURA PEL 10è ANIVERSARI DEL MÓN SANT BENET 
 

La Fundació va participar en la creació d’una escultura 
per tal de commemorar els 10 anys del Món Sant 
Benet. Es va realitzar una escultura en tres 
dimensions que va simbolitzar el valor cultural, 
artístic i social que recull l’espai del Món Sant Benet. 
Posteriorment, durant la Festa de celebració va ser 
una gran sorpresa que es fes una reproducció per 
part de l’equip de Christian Escrivà en format de 
postres.  
 

IMPRESSIÓ DE LA REVISTA DE PSICOBIOLOGIA DE LA URV 
 
En col·laboració amb el departament de Psicologia de la URV s’ha 
establert un sistema d’impressió de la seva revista a demanda que 
permet a les persones interessades disposar, de forma continua, 
de la publicació.  

http://diaridigital.urv.cat/wp-content/uploads/2015/10/fundacio-topromi-1024x736.jpg
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DIGITALITZACIÓ DEL FONS MONTSERRAT TARRADELLAS 

 
S’ha realitzat la digitalització de 82 títols de publicacions 
periòdiques del fons Montserrat Tarradellas de Poblet gràcies 
a l’aportació de la Diputació de Tarragona per a realitzar la 
conservació de l’hemeroteca del President Tarradelles. 
Aquesta tasca de preservació serveix alhora com un servei 
pels investigadors interessats en la història que podran 
consultar el fons sense risc pels originals. 

 
DONACIONS SOLIDÀRIES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I DE COMERCIANTS DE BONAVISTA 
 

El barri de Bonavista amb un gran esperit solidari ha realitzat 
dues accions tenint com a beneficiària a la Fundació Topromi. 
Per un costat l’associació de veïns va realitzar una contribució 
econòmica per a la millora del centre i la nova associació de 
comerciants de Bonavista va fer una fideuada solidària 
recaptant els diners per la Fundació Topromi. 
 

 
PACKAGING ESPECIAL PER A LA FÀBRICA DE LA TELE 

 
L’empresa La Fàbrica de la Tele del grup Mediaset ha encarregat a 
la Fundació Topromi la preparació d’un packaging específic 
mitjançant la reproducció del seu logotip per persones amb 
discapacitat. La mateixa productora ha fet una gran difusió de la 
nostra Fundació a través del regal de Nadal que s’ha distribuït a 
més de mil persones segons ens ha informat l’empresa. 
 
 

 
MILLORES I INVERSIONS DURANT 2017 EN LA FUNDACIÓ 
 
Amb l’objectiu de millorar l’estat de les instal·lacions, la Fundació Topromi ha fet diferents 
inversions en el tancament i aïllament tèrmic de l’edifici amb un total de 25 finestres noves, 
la renovació de la teulada, la rehabilitació de dues cambres higièniques, la preparació d’una 
sala de reunions i formació, la millora del ferm de l’entrada al centre i la conservació i el 
repintat de diversos espais de la Fundació.  

https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/20354/fundacio/topromi/elabora/regal/nadalenc/fabrica/tele
http://www.novaconca.cat/imatges/articles/novaconca.cat/arxiu-tarradellas-6-11-17.jpg
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 
 

17 Treballadors/es amb discapacitat  Increment de les vendes en un 

20% respecte el 2016 

Un nou projecte de serveis fora del Centre per a 

l’empresa Ematsa 

Una nova línia de negoci 

d’alimentació 

 
 
El Centre Especial de treball ha continuat desenvolupant les següents línies de negoci al 
voltant de la gestió documental i manipulats: 
 
 
 Disseny, impressió i enquadernació 
 Digitalització 
 Productes de papereria artesanal 
 Manipulats 
 Destrucció documental 

 
 
Durant aquest any s’ha iniciat una nova línia de negoci 
per tal de facilitar el creixement de la Fundació que 
està centrada en l’alimentació. A partir de la 
construcció d’un obrador en una zona del magatzem, 
l’activitat es concreta en la línia de productes de fruits 
secs ecològics que la cooperativa Mans proporciona a 
les superfícies d’alimentació. Aquesta feina 
especialitzada es porta a terme mitjançant persones en 
risc d’exclusió social. Fins a l’actualitat s’ha consolidat 
el projecte amb la contractació d’una directora de projecte, un responsable i dues persones 
en risc d’exclusió social. 
 
L’any 2017 ha destacat el resultat de fidelització de clients que, per un costat, ha suposat que 
han augmentat les compres i serveis de la Fundació així com han afavorit l’increment de nous 
clients de petita-mitjana empresa per a la resolució de les seves necessitats en les àrees d’arts 
gràfiques. Destaca també en els resultats en Digitalització que aquest any han respost a un 
gran volum de dos fons documentals. Destaca el balanç de comptes amb resultat positiu. 
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 ACCIONS DESTACADES 2017 

• Increment d’un 7% de clients de petita-mitjana empresa per donar 
resposta a les seves necessitats d’Arts Gràfiques i manipulats de 
paper.  

• Finalització del projecte de digitalització del fons BBVA amb més de 
180.000 originals escanejats i realitzat post-tractament especialitzat 
de facsímil.  

• Continuació de les tasques de digitalització del fons documental 
Montserrat Tarradellas de Poblet amb el tractament documental de 
82 publicacions periòdiques i un històric de més de 5 anys de treball 
conjunt. 

• Disseny, gestió i distribució de 15.000 agendes a la URV, 8.500 a la 
Diputació de Tarragona i 3.000 a 10 escoles del Tarragonès. 

• Segueix en augment l’entrada de manipulats de les empreses RPK i 
Papstar. 

• Inversions d’enquadernació per augmentar la producció: Màquina 
d’enquadernació de tapa dura; enquadernadores de wire-o i espiral. 

 

UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL (USAP) 

La unitat USAP es composa d’un equip multidisciplinar emmarcat  dins els serveis 
d’ajustament personal i social dels centres especials de treball que, mitjançant el 
desenvolupament de les funcions que tenen assignades, permeten ajudar a superar les 
barreres, els obstacles o les dificultats que les persones treballadores amb discapacitat dels 
centres esmentats tenen en el procés d’incorporació a un lloc de treball, així com la 
permanència i la progressió en aquest. 

Les funcions d’aquesta unitat serien: 

 Detectar i determinar, amb la valoració prèvia de les capacitats de la persona i l’anàlisi 
del lloc de treball, les necessitats de suport per tal que les persones treballadores amb 
discapacitat puguin dur a terme la seva activitat professional. 

 
 Establir les relacions necessàries amb l’entorn familiar i social de les persones 

treballadores amb discapacitat perquè aquest sigui un instrument de suport i estímul 
en la incorporació a un lloc de treball i en la seva estabilitat. 
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 Desenvolupar tots els programes de formació que siguin 
necessaris per a l’adaptació de les persones 
treballadores amb discapacitat al lloc de treball, així 
com a les noves tecnologies i processos productius.  

 
 Establir suports individualitzats per a cada persona 

treballadora al lloc de treball. 
 
 Afavorir i potenciar l’autonomia i la independència de 

les persones treballadores amb discapacitat, principalment en el seu lloc de treball. 
 
 Assistir les persones treballadores amb discapacitat del centre especial de treball en el 

procés d’incorporació a enclavaments laborals i al mercat ordinari de treball. 
 
 Detectar i intervenir en els possibles processos de deteriorament evolutiu de les 

persones treballadores amb discapacitat, a fi d’evitar i atenuar-ne els efectes. 
 
 Establir fórmules d’acompanyament social i itineraris personalitzats de capacitació, 

orientació i formació envers les dones amb discapacitat per tal de millorar les seves 
condicions i aptituds laborals.  

 
Durant el 2017, la Unitat USAP de la Fundació Topromi ha desenvolupat els següents 
programes per tal de treballar els objectius de desenvolupament laboral i personal dins 
l’entorn de treball: 

 
 Programa de formació continua. 
 Programa de formació en prevenció de riscos laborals. 
 Suport a la formació formal i informal fora del CET. 
 Programa de convivència i cooperació. 
 Programa de suport a l’oci i temps lliure. 
 Programa d’atenció a les famílies. 
 Accions per a la inserció laboral. 

 
ACCIONS COMPLEMENTÀRIES D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL PER MIDES ALTERNATIVES A 
LA RESERVA DEL 2% DE TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT (LISMI) 
 
La Fundació manté dos contractes de col·laboració basats en les mides alternatives a la quota 
del 2% de reserva de treballadors amb discapacitat. Aquests contractes han suposat durant el 
2017 uns ingressos per valor de 17.816,33 € euros dels quals un 12% han estat destinat a 
realitzar accions de suport a la inserció laboral:  
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 Aula oberta a la recerca activa de feina. 
 Tutories personalitzades per elaborar un 

itinerari de formació i inserció. 
 Cursos específics de suport a la recerca de 

feina: curs sobre l’ús de linkedin i sobre l’ús 
del català a la candidatura personal. 

 
 
Aquestes accions s’han realitzat de forma complementària a les programades dins 
l’ajustament personal i social de la unitat USAP. 

 
ACTIVITATS D’IMPACTE SOCIAL 
 
Durant l’any 2017 s’han dedicat diverses accions a la promoció de la Fundació. Diferents 
col·lectius  han visitat la nostra Fundació: 
 
 
BENEFICIARIS TIPUS ACCIÓ DATA TOTAL 

GRUP VILLABLANCA Visita guiada al Centre  10 Març 20 persones amb discapacitat 

i 5 professionals 

CASA D’OFICIS  DE 

TARRAGONA 

Visita guiada centrada en 

atenció a persones 

dependents. 

13 Març  30 joves en risc d’exclusió 

social 

CEIP LA CANONJA Visita guiada ”El procés 

de crear un llibre” 

25 i 26 Abril  104 nens/nenes de 3r. 

primària 

ESCOLA D’ART DE 

TARRAGONA 

Visita guiada al Centre  15 de juny 30 estudiants 

 URV- GRUP 

D’EDUCACIÓ SOCIAL 

Visita al Centre 19 d’octubre Grup d’estudiants i tutor  

10 estudiants  

Centre Educació 

Especial St. Rafael 

TARRAGONA  

Visita guiada  12 desembre Professionals del Centre  

6 persones 
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CENTRE OCUPACIONAL 
58 Usuaris/Usuàries 3 noves activitats anuals 

2 Serveis:  

*Servei de Teràpia Ocupacional 

*Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar 

Increment de les sortides culturals 

a exposicions i museus 

 

El Centre Ocupacional s’organitza en dos serveis (teràpia ocupacional i teràpia ocupacional 

amb auxiliar). La jornada consta el 50%  del temps d’ajustament personal i social i el 50% 

activitats d’ocupació terapèutica. Disposa dels ratis professionals de treballadora social, 

psicòleg, monitor/a, administració i manteniment en funció del nombre d’usuaris. 

Les activitats del Centre s’estructuren en base a diferents objectius de treball personalitzats 

que es concreten al programa individual de rehabilitació en aspectes com l’autonomia 

personal, la socialització, la comunicació i les activitats generals i d’ocupació terapèutica. Es 

divideixen en cinc grups i cinc espais de base des d’on es mobilitzen per a fer les diferents 

activitats (sala informàtica, sala d’activitats individuals, sala menjador,...). 

Durant l’any 2017 s’ha comptabilitzat la dedicació hores/tipus d’activitat segons les següents 

taules: 

    ACTIVITATS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL  

   TIPUS 
D’ACTIVITATS 

REALITZACIÓ 
ANUAL 

BENEFICIARIS 
STO 

BENEFICIARIS 
STOA 

Cura personal 959 51 8 
Habilitats 
cognitives 

495 51 8 

Comunicació 697 50 8 
Esportives 492 48 4 

Lectura  246 50 8 
Maneig Diners 246 50 8 

Informàtica 246 50 7 
Taller de notícies 160 50 8 

Relaxació 230 50 8 
Sortides 29 51 8 
Colònies 1 28 6 

Altres   63 51 8 
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ACTIVITATS D’OCUPACIÓ TERAPÈUTICA 

TIPUS 
D’ACTIVITATS 

REALITZACIÓ 
ANUAL 

BENEFICIARIS 
STO 

BENEFICIARIS 
STOA 

Revisió de 
qualitat 

260 51 8 

Posar enganxines 230 41 1 
Comptatge 249 38 0 
Plantilles 54 15 1 
Embossar 195 49 8 
Encaixar  100 20 0 
Altres 153 51 8 

 

 

ACCIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA  I ATENCIÓ FAMILIAR 

TIPUS 
D’ACTIVITATS 

REALITZACIÓ 
ANUAL 

BENEFICIARIS 
STO 

BENEFICIARIS 
STOA 

Direcció 175 39 8 
Psicologia 325 49 8 

Treballadora 
social 

239 29 7 

Famílies 201 51 8 
 

 

ACCIONS DESTACADES 2017 

 
• Participació a les Jornades Esportives de persones amb Discapacitat del 

Consell Esportiu del Tarragonès modalitat de tennis taula. 
• Desenvolupament del taller de creativitat per fer disseny amb 

discapacitat. 
• Millores materials al centre: canvi de la coberta-teulada, tancament 

d’alumini de 25 finestres, renovació de dues cambres higièniques, 
renovació de mobiliari de la sala d’activitats, reparació repintat de 
diversos espais, ... 
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CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE CENTRE 

 

La reunió del Consell de Participació de Centre va tenir lloc el dia 10 de juliol a la seu de la 

Fundació. La reunió realitzada durant el matí, va treballar sobre diferents aspectes de la 

marxa del Centre i projectes de la Fundació. Van estar presents 8 dels membres del consell i 

va participar també la Directora Tècnica del STO per tal de facilitar algunes informacions 

rellevants. 

 

Les persones que formen part del Consell de Participació de Centre seguint la normativa de 

la llei 12/2007 i el desenvolupament reglamentari  del decret 202/2009 han estat: 

 

REPRESENTANTS DE L’ENTITAT 

Sra. M. Paz Baena Rodríguez (Directora de la Fundació Topromi) 

Sra. Marta Torras Mari (Representant del Patronat de la Fundació Topromi) 

REPRESENTAT DE LA GENERALITAT 

Sra. Àngels Bardají Pellisé (Dept. de Treball, Benestar social i famílies) 

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA 

Sra. Francesca Márquez Solà  

REPRESENTANT DE LES FAMÍLIES 

Sr. Mercè Pradas Cortina  

REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS/ES 

Sra. Marta Cañellas Rovira (Secretària) 

Sr. Gerard Juan Gili  

REPRESENTANTS DELS USUARIS I USUÀRIES 

Sr. Guillem  Mateu Aymat  

Sr. Lucas Lara Fernández   

Sr. Rafael Aragon Moreno  

Sr. Gerard Gibert Bertran  

  



 

14 

 

 

 ACTIVITATS DESTACADES 

 

08/03: Participació Jornades Esportives de Tennis Taula.  

23/04: Celebració de la diada de Sant Jordi. Es va col·laborar 

en la venda de productes del Centre a la Rambla Nova de 

Tarragona i a Constantí.  

16/5-19/05: Colònies a Platja d’Aro amb 32 participants.  

Juny/Juliol: sortides a la biblioteca de la Canonja, Caixaforum 

Tarragona, Bonavista i La Canonja. Es realitzen sortides 

setmanals a diferents exposicions, es fan esmorzars d’estiu, visita al palau de 

Masricart,... 

10/7: Celebració de la reunió del Consell de 

Participació de Centre. 

19/7: Sortida al Reus Gaudí Centre.  

18-22/9: Celebració de la setmana de les festes de 

Santa Tecla: històries, pintura, fotos, cultura, 

bestiari,... 

29/11: Sortida al Museu del Vi 

(Vinseum) de Vilafranca del Penedès. 

3/12: Celebració del dia internacional 

de la Discapacitat.  

18-19/12: Esmorzars de Nadal i visita 

al pessebre de Bonavista. 

22/12: Festa de Nadal. Realització de tallers de Nadal, dinar de Nadal amb tot el 

centre i ball per finalitzar el dia. 

 

 

 


