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1. Presentació 
La Fundació Topromi s’ha enfrontat a un procés de transformació aquest 2020, marcat prin-
cipalment per dos factors: un canvi en la direcció i el repte d’adaptar-se a les circumstàncies 
derivades de la pandèmia. 

Durant el 2020 el Centre Ocupacional ha sofert un canvi significatiu, derivat de les restriccions 
de contacte marcades per la Covid-19 i, derivat també, per un nou enfocament metodològic 
en l’atenció directa a les persones. Ens trobem en ple procés de transformació, en el que tot 
l’equip de Topromi està treballant per generar un canvi en les pràctiques d’intervenció en els 
usuaris i usuàries del nostre servei. 

El Centre Especial de Treball ha continuat treballant amb les línies productives de l’entitat: 
arts gràfiques, manipulats, digitalització documental i destrucció documental. Hem observat 
un clar creixement en la línia d’envasat de fruits secs ecològics, que ens ha permès crear tres 
llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social. Per altra banda, la pandèmia ens ha 
donat l’oportunitat d’afegir una nova línia de serveis per a les empreses, creixent també en 
dos nous llocs de treball per a persones amb discapacitat. 

La pandèmia ens ha fet valents, ens ha fet treure la nostra creativitat, ha accelerat canvis, ens 
ha fet innovar, ens ha obligat a adaptar-nos a una situació nova per a tothom i ens ha posat 
davant d’infinitat de reptes. Així i tot, estem satisfets de la feina feta. 

Prenc el relleu de la direcció en un any turbulent, en un any d’incerteses, però amb la mirada 
posada en el futur perquè estic segura que, malgrat tot, ens esperen grans projectes per fer 
créixer. Compto amb un gran equip, format per tots els usuaris del Servei de Teràpia Ocupacio-
nal, els treballadors i treballadores del Centre Especial de Treball, les famílies, les treballadores 
amb perfil d’inserció i tot l’equip de professionals que són al capdavant dels nostres serveis. 
Ens sentim afortunats de tenir la Fundació Catalunya La Pedrera fent-nos sempre costat. Som 
persones que treballem per les persones, i aquesta és l’essència del nostre tarannà i el motor 
que ens empeny cada dia, per estar al costat de la gent que confia amb la Fundació Topromi. 
 

Eva Calvés 
Directora de la Fundació Topromi
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2. El Patronat 
de la Fundació

Sr. Germán Ramón-Cortés 

President

Sra. Marta Lacambra  

Sr. Xavier Bas  

Sra. Marta Domènech 

Sra. Carme Borbonès  

Sra. Marta Torras  

Sr. Carles Ribas 

Secretari (no patró)

Composició del Patronat

Patrons/es
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3. El Centre 
Ocupacional 

 3.1 El Centre Ocupacional en dades 

38 homes
17 dones

Poblacions d’origen:
Tarragona, Vila-Seca, Salou, 
Cambrils, Riudoms.

10 Professionals
d’atenció directe
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 3.2 Una mirada ràpida al 2020

Gener a Març
Treballem en les activitats diàries del centre: ocupació terapèutica 
i activitats per al desenvolupament social i personal.

Març a Juny
El Centre Ocupacional roman tancat a causa de la pandèmia.

29 de Juny
Per fi tornem al centre!
Ens organitzem amb quatre grups bombolla.

Agost
Marxem de vacances!

Setembre - Desembre
Comencem a treballar des d’un nou enfocament metodològic. 
Caminem cap a una atenció centrada en la persona.
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 3.3 Com ens ha 
afectat la pandèmia?  
Des de la reobertura, s’han creat qua-
tre grups bombolla, pels quals s’han 
adaptat els horaris i els espais. Tot i 
les limitacions per a portar a terme 
les activitats habituals, la programació 
durant aquest any ha fet molt d’èmfasi 
en mantenir la sociabilitat en el dia a 
dia de l’entitat, per això s’han incorpo-
rat eines tecnològiques, que ens han 
permès trencar les barreres dels grups 
bombolla.  

Cada un dels grups s’ha anomenat 
amb un nom referent a l’univers. 

Hem establert sinergies també amb la 
Llar Residència El Pont, en la qual re-
sideixen 4 usuaris de la Fundació To-
promi, amb qui hem iniciat un conveni 
de col·laboració per tal d’atendre-les 
directament a la Llar, mentre no es pu-
guin incorporar al centre per les res-
triccions de la pandèmia. 

Foto de grup de la unitat Draco

Foto de grup de la unitat Pròxima Centaure 

Foto de grup de la unitat Orió

Foto de grup de la unitat Saturn 

Imatge dels residents a Llar Residència El Pont 
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 3.4 El canvi metodològic 

 3.5 Activitats destacades 

Imatge d’una activitat de comunicació virtual entre diferents grups bombolla. 

Cartell de la Xarxa de Centres Cívics 
de Tarragona. Edició Hivern-Prima-

vera 2020 
Cartell del Dia Internacional de Voluntariat. 

Cartell per al voluntariat Inclusiu. 
Vol.in 

Durant el 2020 hem vist la necessitat 
de portar el Centre Ocupacional a un 
canvi metodològic en l’atenció direc-
ta. Aquest nou enfocament vol fer més 
incidència en introduir activitats per al 
desenvolupament personal i social i per 
a contribuir a que les persones que ate-
nem gaudeixin d’una bona qualitat de 
vida. Hem iniciat el camí cap a un mo-
del de planificació centrat en la perso-
na dissenyant estratègies basades en 
l’empoderament de les persones per decidir i creant els recolzaments necessaris per a que ho puguin assolir. 
En aquest sentit, s’ha repensat la creació i l’organització de les activitats dotant-les de més recursos i consis-
tència amb els interessos de les persones a qui atenem, alhora que afavorim més oportunitats de sinèrgies 
entre els professionals. 

Estudi Creatiu i de Disseny 
Juntament amb El Far Cooperatiu portem a terme l’Estudi Creatiu i de Disseny, amb aquesta 
iniciativa, setmanalment treballem la creativitat a través de diferents  tècniques artístiques. 
En ocasions, el resultat d’aquests tallers es tradueix en creacions que són el disseny gràfic 
de diferents entitats i de diferents iniciatives. 
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Imatge de la presentació del cartell de la Xarxa de 
Centres Cívics de Tarragona, edició d’hivern-primave-
ra. amb la presència de Carla Aguilar, primera tinenta 
d’alcalde, consellera de Participació, Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Tarragona. Febrer Imatge d’una de les activitats de la celebració de Santa Tecla

Imatge del vídeo de la representació de “Thriller”, per a la celebració de la 
Castanyada/Halloween

Sèrie de pictogrames pel dia de discapacitat, 3 de desembre 

Imatge del vídeo de la Nadala dedicada a les famílies “We Wish you a Merry Christmas” 
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4. El Centre 
Especial de Treball 

4.1 Centre Especial de Treball en dades 
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Treballadors i treballadores amb discapacitat distribuïts per edats

Treballadores en risc d’exclusió social distribuïts per edats 

% de discapacitat dels treballadors i treballadores 
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Tipologia de discapacitat 

4.2 Les línies productives del CET 

El nostre projecte social-empresarial es vehicula 
a través de sis línies productives: 

• un taller d’arts gràfiques 
• un taller de manipulats 
• un servei de digitalització documental  
• un servei de destrucció documental 
• serveis a l’empresa  
• un obrador de manipulació de fruita seca 

ecològica

EL CET EN XIFRES
 

Mitjana de persones ocupades: 14 

Xifra total de vendes: 433.881€

Arts Gràfiques | CONTINUÏTAT  

Tot i la crisi econòmica que ha marcat aquest 2020, 
Topromi ha continuat amb l’activitat del taller d’Arts 
Gràfiques.  

S’ha seguit fent enquadernacions de tot tipus, tesis, 
llibres, revistes, agendes i llibretes, arribant a un 
ventall ampli de clients, des de clients particulars 
fins a grans empreses. 

Imatge d’un treballador del CET confeccionant les agendes escolars 
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     DESTAQUEM 
Aquest any hem fet un pas més en l’elaboració de 
les agendes escolars: hem fet un disseny propi per 
poder oferir als nostres clients un producte més 
exclusiu. El resultat ha estat que, durant el curs 
2020-2021, 2.500 alumnes de 9 centres educatius 
estan fent servir la nostra agenda i això ens pre-
senta unes bones perspectives de comercialització 
de cara al proper any. 

EL TALLER EN XIFRES 
 

Mitjana de persones ocupades: 4 

% del volum de vendes totals: 52%

Manipulats | CONTINUÏTAT  

La línia de manipulats ha mantingut la seva activitat, 
que s’ha vist incrementada en moments puntuals per 
algunes feines 

S’ha seguit fent control de qualitat de peces diver-
ses, manipulació de blondes i cotilló, ensobrament de 
cartes i d’altres tipus de manipulats tant dels nostres 
clients habituals com de clients esporàdics. 

Retall del Diari de Tarragona, 11 de desembre de 2020 

      DESTAQUEM 
Hem fet algunes feines molt especials  com la mani-
pulació i enviament de l’àlbum de cromos de La Liga 
Genuine Santander o el muntatge del cotilló sense 
plàstic, del projecte Circulars.  
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També hem col·laborat amb l’empresa Pioneer Me-
dical Supply per a qui s’ha fet l’embossament d’unes 
50.000 mascaretes. Aquesta empresa, dedicada al 
sector de la distribució i venda de material mèdic i de 
protecció, ha acordat fer una donació a la Fundació 
Topromi, de 0.10€ per mascareta venuda. La donació 
es farà efectiva al 2021, un cop tancada la campanya 
de vendes.  

EL TALLER EN XIFRES 
 

Mitjana de persones ocupades: 6 

% del volum de vendes: 14%

EL TALLER EN XIFRES 
 

Mitjana de persones ocupades: 1 

% del volum de vendes: 2%

Digitalització documental   | DESCENS PER LA PANDÈMIA   

      DESTAQUEM 
Hem format a un dels nostres treballadors amb dis-
capacitat sensorial per que pugui portar a terme 
aquesta feina de manera totalment autònoma. 

La línia de digitalització documental ha vist reduïda la seva activitat respecte a anys anteriors a causa de la 
crisi econòmica provocada per la pandèmia. Una de les feines més destacades, que és continuïtat d’anys 
anteriors, és la digitalització de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià del Monestir de Poblet. 

Imatge d’un dels llibres de l’Arxiu Montserrat Tarradellas a l’escàner 
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EL TALLER EN XIFRES 
 

Mitjana de persones ocupades: 1 

% del volum de vendes totals: 1%

EL TALLER EN XIFRES 
 

Mitjana de persones ocupades: 2 

% del volum de vendes totals: 7%

Treballadors de la Fundació Topromi a la inauguració de la parada de marxandatge 
de les Festes de Santa Tecla de Tarragona 

Destrucció documental  | TANCAMENT D’AQUESTA  LÍNIA DE NEGOCI 

Serveis a l’empresa  | NOVES OPORTUNITATS 

El 2020 Topromi ha pres la decisió de tancar aquesta 
línia de negoci i ha treballat amb la Fundació Onada 
per traspassar tot el servei de destrucció documental 
al seu Centre Especial de Treball  

      DESTAQUEM 
Tot i que Topromi ha  deixat d’oferir aquest servei de-
finitivament, els clients han continuat tenint com a 
proveïdor a un CET. 

La situació excepcional de la pandèmia ens ha donat 
l’oportunitat de crear una nova línia de negoci, la línia 
de serveis per les empreses.  

      DESTAQUEM 
Des del mes de setembre de 2020 hem començat 
a desenvolupar una feina per portar el control d’afo-
rament i control de mesures higièniques del Mercat 
Central de Tarragona, gestionat per ESPIMSA (Em-
presa de Serveis i Promocions d’Iniciatives municipals 
SA). 

Una altra de les feines que hem portat a terme el 2020 
és la gestió de de la parada de marxandatge de les 
Festes de Santa Tecla, ubicada al Mercat Central de 
Tarragona que vam dur a terme des de mitjans d’agost 
fins a mitjans de setembre
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Obrador de fruita seca ecològica | CREIXEMENT   

      DESTAQUEM 
Al 2020, i a conseqüència de l’augment de vendes, 
s’ha invertit en la comprar d’una nova envasadora 
amb la qual hem augmentat la nostra capacitat pro-
ductiva. 

El creixement en les comandes ens ha permès crear 
tres llocs de treball per a persones en risc d’exclusió 
social, donant així encara més sentit a la nostra raó 
de ser. 

L’obrador de fruita seca ecològica és una iniciativa de la Cooperativa Mans, que ens ha 
permès ampliar el nostre projecte social i oferir llocs de treball a persones en risc d’ex-
clusió social. Es dedica a la manipulació de fruita seca ecològica per a la gran distribució. 
Aquest any s’ha vist marcat per un clar creixement i ha, gairebé, duplicat la venda de 
terrines respecte a l’any anterior, arribant a 350.000 terrines expedides.  

EL TALLER EN XIFRES 
 

Mitjana de persones ocupades: 4 

% del volum de vendes totals: 24%

4.3 Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP)  

La Unitat USAP té la missió d’ajudar als treballadors 
del Centre Especial de Treball a superar les barreres, 
els obstacles o les dificultats que tenen en la seva in-
corporació a un lloc de treball, així com la permanèn-
cia i la progressió en aquest. L’equip USAP de Topromi 
està format per: una psicòloga, una treballadora so-
cial,  un tècnic de grau mitjà i una monitora industrial.  

Donada la situació de pandèmia, durant el 2020, la 
Unitat USAP de la Fundació Topromi ha centrat la 
seva funció a donar suport a l’àrea emocional, facili-
tant que l’entorn de treball fos un espai de seguretat 
psicològica i de suport personal. La pandèmia ha por-

tat molts canvis en el funcionament diari del CET, tant 
en l’àmbit organitzatiu, com a en el de gestió dels pro-
cessos habituals. Una part important de l’esforç s’ha 
centrat a crear sistemes d’adaptació personals i de 
col·laboració compatibles amb les mesures sanitàries. 
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4.4 Accions complementàries d’ajustament personal 
i social per mesures alternatives a la reserva del 2% 
de treballadors amb discapacitat (LGD) 

Treballadors del CET envasant mascaretes  

La Fundació durant 2020 ha realitzat mesures alternatives amb quatre empreses, de les quals tres han estat 
mitjançant contracte de serveis amb el CET i una a través de donació directa amb la Fundació. L’import total 
d’aquestes mesures ha estat de 60.873,75, dels quals 25.000 han sigut donació directa, i que en conjunt ha 
permès fer diferents accions de suport a la inserció laboral:  

• Aula oberta a la recerca activa de feina. 

• Tutories personalitzades d’itinerari de formació i inserció. 

• Formació especialitzada en competències a l’entorn laboral i recursos psicològics 
davant la situació provocada per la COVID. 

• Projecte d’inserció i acompanyament de persones amb discapacitat.  
 
• 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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5. Ajuts

L’Ajuntament de La Canonja ens ha atorgat un ajut de 4.000€ per al projecte de transformació 
digital de les activitats, que ens ha permès enriquir la metodologia de desenvolupament d’ac-
tivitats en el marc de les activitats d’ajustament personal i social. Hem destinat aquest ajut a 
comprar material informàtic (ordinadors i tauletes), que ens han permès facilitar el desenvo-
lupament d’activitats com vídeos i fotografies, i ens han permès també accedir a programaris 
específics vinculats a la millora de les habilitats mentals bàsiques. 

La Diputació de Tarragona ens va atorgar una subvenció de 18.335€ per a fer front a les des-
peses extres generades per la COVID19 que no estaven cobertes ni pel conveni que tenim amb 
la Generalitat en relació al STO ni per les subvencions de la Generalitat rebudes pel CET. 
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6. Memòria
econòmica 

El resultat econòmic de la Fundació ha estat d’una 
pèrdua de 9.173,88 euros. La causa principal d’aquest 
resultat ha estat la disminució de facturació del CET. 

DESPESES en € 

DESPESES PERSONAL       763.995,96 

COMPRES I CONSUMS       188.223,12 

SERVEIS EXTERIORS        77.206,98 

DOTACIÓ AMORTITZACIONS       43.092,13 

GRATIFICACIONS        9.623,00 

PROVISIONS         1.139,85 

IMPOSTOS, TRIBUTS        1.565,33 

        TOTAL   1.084.846,37 

INGRESSOS en € 

VENDES I INGRESSOS       910.221,62 

SUBVENCIONS EXPLOTACIÓ       114.092,48 

INGRESSOS SOCIALS        27.922,22 

ALTRES SUBVENCIONS I INGRESSOS     23.254,67 

INGRESSOS EXCEPCIONALS       181,50 

       TOTAL   1.075.672,49 

	 	 	 	 	 	 PÈRDUA	en	€		 	 -9.173,88	
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Ingressos

Despeses

DISTRIBUCIÓ PER SERVEIS

Procedència dels ingressos Procedència de les despeses
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L’equip de la Fundació 
Topromi us donem les

 GRÀCIES 
per ser al nostre costat


