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INTRODUCCIÓ 
 

Un any molt positiu per a la Fundació. Tenacitat, perseverança i esforços comuns. 

L’any 2018 és un any de moltes satisfaccions per a la Fundació. Mirant estratègicament la nostra 

entitat ha crescut en molts sentits: en estabilitat econòmica, en capacitat productiva, en dotació 

de nous recursos, en oportunitats de negoci ,  en quantitat i qualitat d’activitats assistencials. Tot 

dins d’un marc sostenible, millorant la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social.  

La construcció d’un entorn físic, interpersonal i professional més eficient i confortable per a les 

persones amb discapacitat intel·lectual ha estat la directriu que ha guiat les intervencions i 

decisions estratègiques generals.  

El Centre Especial de Treball ha estat capaç de fidelitzar un gran nombre de clients, generant un 

flux productiu continu i fiançant uns resultats molt positius. També ha incrementat la seva 

reputació dins l’àrea d’arts gràfiques amb una qualitat i preus molt competents dins el sector, 

establint-nos com un referent amb valor afegit. Igualment, el projecte d’envasament de fruits secs 

ha madurat la seva capacitat de resposta comercial i ha augmentat l’equip de treball de persones 

amb dificultats per accedir al mercat laboral. 

A nivell assistencial, el centre ocupacional, ha seguit treballant amb força per les persones amb 

discapacitat intel·lectual, destacant el gran èxit de l’activitat de creativitat i disseny amb la que 

s’ha aconseguit campanyes tant importants com la de Nadal de l’Ajuntament de Tarragona.  

El balanç general de l’any ens deixa moltes portes obertes per seguir treballant i consolidant els 

resultats tant econòmics com la seva repercussió a nivell de les millores estructurals, materials i 

humanes que s’han produït i que donen el seu sentit a la Fundació.  

La Fundació ha portat a terme una gran tasca amb la col·laboració de totes les persones que la 

composen: persones amb discapacitat, joves en risc d’exclusió social. Personal. Patronat i l’àrea 

d’Impuls Social de la Fundació Catalunya La Pedrera que dona el suport i assessorament. 

 

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 

Sra. Marta Domènech 

 

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. 

- Centre Ocupacional. Servei de teràpia Ocupacional (STO) i Servei de teràpia 

ocupacional amb auxiliar (STOA). 

 

POBLACIÓ ATESA 

 Centre especial de Treball (CET): 

15 treballadors/es amb discapacitat 

 3 joves en risc d’exclusió social 

 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:  12 treballadors/es. 

Manteniment: 1 treballadora. 

68% 

11% 

21% 

Distribució persones amb 
discapacitat segons serveis 

STO STOA CET

 

LA FUNDACIÓ EN DADES 2018 
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NOTÍCIES DESTACADES 2018 
 

PRESENTACIÓ DE LA FUNDACIO A L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL SANT RAFEL DE 

TARRAGONA 

La direcció de la Fundació Topromi va realitzar una 

presentació dels seus serveis assistencials i laborals a l’escola 

d’educació especial  Sant Rafel el dia 8 de Maig de 2018 en el 

marc de coordinació entre entitats de serveis socials i 

educatives. 

 

MATERIALS TERAPÈUTICS PEL CENTRE OCUPACIONAL 

La Fundació ha realitzat la compra de diferents materials 

sensorials i cognitius per tal de complementar els existents 

que milloren la capacitat de treballar les habilitats mentals i 

comunicatives amb la població assistencial del centre 

ocupacional.  

 

 

TROBADA SOLIDÀRIA A LA CANONJA A FAVOR DE LA FUNDACIÓ TOPROMI 

El grup de ball “Ritmos Tarragona” amb seu a La Canonja va organitzar 

un sopar solidari a favor de la Fundació Topromi el 28 de juliol de 

2018. La jornada va tenir música i ball per entretenir tothom del 

municipi i va comptar amb una àmplia participació de persones.  

 

NOVA MAQUINÀRIA D’IMPRESSIÓ 

El creixement de les demandes d’impressió digital al 

centre van requerir la necessitat d’actualitzar la 

impressora per donar un servei de millor qualitat.  

Aquesta inversió ha complementat les de l’any anterior 
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en arts gràfiques, fent el procés d’impressió i enquadernació més eficient i àgil. 

 

DISSENY DE LA CAMPANYA COMERCIAL DE NADAL DE 

L’AJUNTAMENT DE   LA CANONJA 

El taller de creativitat ha donat fruits molt positius 

durant el 2018 amb la creació de diferents campanyes, 

de les quals destaca especialment la realitzada per la 

campanya de Nadal dels comerços de Tarragona. Les 

imatges creades per “un Nadal per compartir” van 

empaperar Tarragona durant totes les festes. El dia  28 

de novembre es va fer una roda de premsa a 

l’Ajuntament de Tarragona per presentar la campanya amb una part dels protagonistes de la 

Fundació. 

 

DINAR ESPECIAL DE NADAL DE LA FUNDACIÓ 

La Fundació Topromi va celebrar el 21 de desembre un dinar 

especial de Nadal en el Restaurant les 3J de Tarragona. Amb 

més de 90 persones reunides es va fer una jornada especial 

per a celebrar l’entrada de les festes de Nadal fora del centre 

com habitualment es venia fent. Va estar un esdeveniment 

molt especial per a totes les persones de la Fundació. 

 

NOVES INVERSIONS 2018 

 

Durant 2018 s’ha fet la millora de diferents parts 

estructurals i del mobiliari de la Fundació. Per una part 

s’han finalitzat tots els tancaments d’alumini de l’edifici, 

s’ha renovat la part del sostre dels tallers del pis 

superior, s’ha dotat de mobiliari complert al menjador i 

de noves cadires als diferents tallers.  
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 

 

 

15 Treballadors/es amb discapacitat  

15%  Increment dels resultats 

d’impressió 

 

Inversió en nova maquinària i mobiliari auxiliar 

Millora del compte de resultats 

respecte 2017 

 
 
Les àrees de negoci que es desenvolupen al Centre Especial de Treball serien les següents: 
 
 

 Disseny, impressió i enquadernació 
 Digitalització 
 Productes de papereria artesanal 
 Manipulats 
 Destrucció documental 
 Envasament de fruits secs 

 
 
L’any 2018 ha sigut un any de creixement en diferents sentits. S’ha fet notar l’increment de 
demanda dels clients habituals així com la fidelització de nous clients, especialment 
provinents de petita i mitjana empresa. Cada vegada més compten amb la Fundació per 
resoldre les necessitats d’impressió així com van coneixent altres serveis auxiliars que també 
ens confien. En aquest sentit la impressió ha sigut objecte d’un creixement més evident però 
mantenint-se el volum de la resta de línies de treball.  
 
L’àrea de digitalització, després de finalitzar el projecte de tres anys del fons BBVA, ha 
experimentat una reducció en el nivell de producció que ja estava prevista, però s’ha 
mantingut el volum esperat mitjançant d’altres proveïdors. 
 
L’envasament de fruits secs s’ha consolidat com a línia productiva i s’ha estabilitzat el flux de 
comandes, incrementant-se els productes disponibles per a la venda comercial a través de la 
cooperativa Mans.  
 
El circuit productiu cada vegada experimenta menys pics estacionals i s’observa una estabilitat 
en els volums d’entrada de comandes en el cicle anual.  
 
A nivell de de capital humà, aquest ha estat estable durant l’any i ha cobert les necessitats 
productives, essent un total de 15 persones les que han aportat la mà d’obra i quatre les que 
han participat a la gestió en diferents aspectes del procés. 
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 ACCIONS DESTACADES 2018 

 Renovació de la maquinària d’impressió que permet una millor 

qualitat en digital. 

 Dotació de mobiliari auxiliar de suport per augmentar la capacitat 

dins el CET (carros auxiliars, prestatgeries,...) 

 Increment dels productes amb disseny a través del taller de 

creativitat del Centre Ocupacional. 

 Consolidació dels manipulats no vinculats a arts gràfiques. 

 

 

 

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. 

 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. 
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 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 2018, 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 
2018 uns ingressos per valor de 23838 € euros dels quals un 11% han estat destinat a realitzar 
accions de suport a la inserció laboral:  
 

 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: Currículums i xarxes socials. Drets 

i deures laborals i tipus de contractes. 
 
Dintre de les mides alternatives de l’any 2018 es va iniciar una en format de donació directa a 
la Fundació que s’ha destinat íntegrament a realitzar itineraris personalitzats d’inserció 
laboral.  
Aquestes accions s’han realitzat de forma complementària a les programades dins 
l’ajustament personal i social de la unitat USAP. 
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CENTRE OCUPACIONAL 

 

58 Usuaris/Usuàries Noves inversions de millora de 

l’edifici i dels diferents espais 

2 Serveis:  

*Servei de Teràpia Ocupacional 

*Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar 

 

Gran èxit del taller de creativitat  

 

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 2018 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 989 50 8 
Habilitats 
cognitives 

491 50 8 

Comunicació 753 50 8 
Esportives 496 48 4 

Lectura  249 50 8 
Maneig Diners 249 50 8 

Informàtica 249 50 8 
Taller de notícies 160 50 8 

Relaxació 249 50 8 
Sortides 29 50 8 
Colònies 1 27 3 

Altres   68 50 8 



 

11 

 

 

ACTIVITATS D’OCUPACIÓ TERAPÈUTICA 

TIPUS 
D’ACTIVITATS 

REALITZACIÓ 
ANUAL 

BENEFICIARIS 
STO 

BENEFICIARIS 
STOA 

Revisió de 
qualitat 

345 50 4 

Posar enganxines 120 23 1 
Comptatge 249 38 0 
Plantilles 54 15 1 
Embossar 195 49 4 
Encaixar 100 20 0 

Altres 203 50 8 

 

 

ACCIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA  I ATENCIÓ FAMILIAR 

TIPUS 
D’ACTIVITATS 

REALITZACIÓ 
ANUAL 

BENEFICIARIS 
STO 

BENEFICIARIS 
STOA 

Direcció 225 36 8 
Psicologia 456 36 8 

Treballadora 
social 

248 32 8 

Famílies 267 50 8 

 

 

ACCIONS DESTACADES 2018 

 

 Èxit del taller de creativitat participant a diferents campanyes de disseny: 

imaginada, Nadal per compartir,... 

 Participació de diferents persones de pràctiques al llarg de l’any potenciant 

les activitats i afavorint la formació. 

 Noves inversions per millorar la qualitat de vida al centre: finalització dels 

tancaments d’alumini, reforçament de la zona del terrat, canvi del mobiliari 

del menjador, noves cadires pels usuaris/usuàries, nou material 

terapèutic,... 
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CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE CENTRE 

 

La reunió del Consell de Participació de Centre va tenir lloc el dia 9 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 9  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  
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 ACTIVITATS DESTACADES 

 

19/03: Participació vídeo sobre la Fundació realitzat per alumnes de l’Institut Vidal i 

Barraquer. 

23/04: Celebració de la diada de Sant Jordi.  

19/06-22/06: Colònies a Blanes amb 30 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 i festa d’estiu,...  

9/7: Celebració de la reunió del Consell de Participació 

de Centre. 

28/7: Festa de Ritmos Tarragona en favor de la 

Fundació Topromi. Es recull diners per invertir en 

materials del taller de creativitat.  

17-21/9: Celebració de la setmana de les festes de 

Santa Tecla: històries, pintura, fotos, cultura, 

bestiari,... 

3/12: Celebració del dia internacional de la 

Discapacitat.  

17-19/12: Esmorzars de Nadal i visita al pessebre de 

Bonavista. 

23/12: Festa de Nadal. Realització de tallers de Nadal i 

dinar de Nadal amb tot el centre al restaurant les 3J de Tarragona. 

 

 

 


