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1. Presentació

A la Fundació Topromi de la Fundació Catalunya La Pedrera hem centrat els nostres esforços
a contribuir en la millora de la qualitat de vida de les persones que atenem cada dia, tant en
el projecte de Teràpia Ocupacional, com en el projecte d’Ocupació Inclusiva.
Pel que fa al Servei de Teràpia Ocupacional hem tingut molt present situar sempre a les
persones al centre de l’activitat assistencial, vetllant pels seus drets, empoderant el seu
creixement i autonomia personals i treballant pel seu benestar integral. Hem portat a terme
activitats d’estimulació cognitiva i sensorial, hem engegat les sessions de teràpia assistida
amb gossos, hem posat en marxa un hort terapèutic, hem inclòs sistemes de comunicació
augmentativa i alternativa, hem treballat la creativitat i el benestar físic i hem instituït un lema:
“no em diguis el que no puc fer, fixa’t en el que soc capaç de fer”.
Pel que fa al projecte d’Ocupació Inclusiva, el 2021 han estat treballant amb nosaltres 23
persones amb discapacitat o en risc de vulnerabilitat social, que han desenvolupat la seva
feina en les línies d’arts gràfiques, manipulats, digitalització documental, serveis a l’empresa o
envasat de fruits secs ecològics. Volem generar llocs de treball i volem també donar cabuda
a joves tutelats i extutelats en situació de vulnerabilitat, a través del nostre projecte d’inserció
sociolaboral.
La nostra missió, seguint la línia de la Fundació Catalunya La Pedrera, es resumeix en dues
paraules: persones i oportunitats. Treballem amb i per a les persones i tenim la certesa que
ho fem per al seu benestar. Creiem en la igualtat d’oportunitats, creiem en la inclusió social i
sobretot, creiem en les capacitats de les persones.

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

Sr. Germán Ramón-Cortés
President

Sr. Carles Ribas
Secretari (no patró)

Patrons/es

Sra. Marta Lacambra

Sr. Xavier Bas

Sra. Carme Borbonès

Sra. Marta Torras

Sra. Marta Domènech

3. Dades
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4. El Centre Ocupacional
No em diguis el que no puc fer,
fixa’t en el que soc capaç de fer.

Perfils
El Projecte Perfils és un projecte propi, que respon a la necessitat del nostre centre de posar en marxa un programa
específic per a un col·lectiu molt concret: les persones amb
comunicació no verbal.

Volem enfocar la nostra línia de treball cap a la Planificació Centrada
en la Persona, per a aconseguir un model d’atenció plena enfocada en
les necessitats específiques de cada persona. Ho aconseguim creant
un entorn específicament adaptat a les necessitats a nivell individual
a través de suports visuals, sistemes de comunicació augmentatiu i
alternatiu, espais especialment dissenyats per a gestionar l’autoregulació emocional. En aquest projecte és fonamental la formació dels
professionals en els diferents tipus de suport.
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Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salut
El Programa de Reforç i Estimulació de la Memòria
i la Salut (REMS) és un programa de la Fundació
Catalunya La Pedrera d’intervenció especialitzada
en la prevenció de l’envelliment per a persones amb
discapacitat intel·lectual. Mitjançant una metodologia centrada en la persona i dirigida per professionals de la neuropsicologia i fisioteràpia, s’incideix en
les habilitats cognitives i físiques, per tal de reforçar
un envelliment saludable de forma global.
Per aquesta activitat s’ha rebut el suport econòmic de la Diputació de Tarragona dins el projecte
“Foment de l’envelliment actiu i saludable de la població amb discapacitat intel·lectual de la Fundació
Topromi“.

Volem fomentar oportunitats de benestar
cognitiu, físic, social i emocional per tal
d’ampliar la qualitat de vida en el procés
d’envelliment de la població amb discapacitat intel·lectual.

Amb el suport de:

Ioga adaptat
El ioga ens permet incidir en el benestar físic i mental de les persona de manera integral. A través de
la pràctica d’exercicis i postures treballem el cos
en relació a l’elasticitat i podem treballar també la
concentració i el control de la respiració. El ioga ens
ajuda a reduir l’ansietat i ens ajuda a canalitzar els
pensaments positius.

Volem augmentar la capacitat de propiocepció respecte a la tensió i relaxació muscular, per a aconseguir una sensació de benestar i pau al final de
cada sessió. Amb les sessions de ioga contribuïm a incidir en la millora de la
qualitat de les persones a través de la consciència en la respiració i l’equilibri
cos i ment.
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Hort terapèutic
Hem posat en marxa un hort terapèutic per a fomentar
l’aprenentatge a través de l’experimentació amb la natura i
treballar els diferents cicles de transformació de les plantes.

Volem treballar la inclusió grupal a través d’un hort interactiu, on a més de
tenir cura de la plantació, també en podem gaudir i interactuar de forma
directa. L’hort terapèutic és ple de colors, d’olors i sabors, per això és hiper
estimulant pels sentits, tothom en pot gaudir d’una manera diferent, tocant,
tastant i olorant, a la vegada que desperta curiositats.

Amb el suport de:

Teràpia assitida amb gossos
La teràpia assistida amb animals està especialment
dissenyada per a promoure la millora a nivell físic, sensorial, emocional i cognitiu. Té multitud de beneficis
per a les persones amb discapacitat, ja que a través de
la interacció amb els gossos es poden estimular l’àrea
de comunicació i les habilitats socials. És especialment
positiu per a les persones amb comunicació no verbal.
Els seus beneficis són àmpliament demostrables i contribueixen a la promoció de l’autonomia i a la millora de
la qualitat de vida de les persones.

Volem augmentar la interacció grupal, millorar les relacions personals, així com erradicar fòbies
específiques i controlar els impulsos. Des de l’inici de la teràpia hem pogut observar grans resultats en aquesta direcció. Aquesta primera experiència amb la teràpia assistida amb gossos
ha estat possible gràcies a una beca concedida per la Fundació Tan Amigos.
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Jocs Olímpics
Hem iniciat una nova tradició esportiva de celebració anual, les nostres
pròpies Olimpíades. La importància de l’activitat esportiva és clau en la
salut i el benestar de les persones, és fonamental per un envelliment
actiu, contribueix a mantenir la independència motora, preveu malalties
i aporta beneficis per a gaudir d’una bona qualitat de vida, mantenint la
independència motora i generant beneficis socials i afectius.

Volem fomentar la pràctica esportiva en els jocs d’equip, la cohesió
grupal i sobretot fer visible la vessant més divertida que té el fet de
cuidar-nos i moure’ns.

Concurs de fotografía de Sant Jordi
El concurs de fotografia Sant Jordi s’ha iniciat per primera
vegada aquest any 2021 amb l’objectiu de crear un esdeveniment cultural i lúdic en el qual puguin participar totes
les persones amb discapacitat del Centre Ocupacional. S’ha
creat en relació amb el dia de Sant Jordi que serveix d’inspiració per a la temàtica del concurs.

Volem construir un entorn formal de participació creativa en el què, a
través d’un fil conductor, es treballi la imaginació, l’atenció, la concentració i la sensibilitat artística.
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5. L’Estudi Creatiu i de Disseny
Juntament amb El Far Cooperatiu portem a terme l’Estudi Creatiu i de Disseny. Aquest projecte pretén donar
visibilitat a la creativitat de les persones amb discapacitat i mostrar l’enorme potencial de les seves capacitats
per a la creació d’imatges.
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6. Ocupació Inclusiva

Aquesta infografia és el resultat d’un taller de l’Estudi Creatiu i de Disseny del Far Cooperatiu
i la Fundació Topromi.
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La Unitat de Suport a l’Ajustament Personal i Social està integrada al Centre Especial de
Treball i té com objectiu donar suport a la incorporació i adaptació al lloc de treball de les
persones amb discapacitat del Centre Especial de Treball. Està composat per un equip
interdisciplinari de monitora, tècnic de grau mitjà, monitora industrial, treballadora social i
psicòloga.

Accions complementàries d’ajustament personal
i social per mesures alternatives a la reserva del
2% de treballadors amb discapacitat (LGD)
La Fundació Topromi ha realitzat mesures alternatives amb quatre empreses, tres mitjançant
serveis del centre especial de treball i una a través de donació directa amb la Fundació.
Aquestes mesures han sigut per un import total de 74.493,82€ que han revertit en diferents
accions d’inserció laboral:
•

Projecte d’inserció i formació per a persones amb discapacitat amb accions dirigides a incrementar l’ocupabilitat (itineraris, formació) i acompanyar al procés de
recerca de feina. S’han realitzat actuacions de prospecció en empreses.

•

Diferents accions formatives per a la millora de les competències transversals.

•

Tutories de seguiment personalitzades.

•

Accions de suport al lleure inclusiu.

L’Empresa d’Inserció de Topromi
Al maig del 2021 la Fundació Topromi crea l’Empresa d’Inserció Topromi S.L., que neix amb la intenció de donar una atenció professional a joves tutelats i/o extutelats en situació de vulnerabilitat. Els
tres treballadors del Centre Especial amb aquest perfil s’incorporen a l’EI Topromi, on continuaran
el procés d’inserció sociolaboral, adquirint competències que els permetin la incorporació al mercat
laboral ordinari.
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Aquí se trabaja en
«la cosa más bonita»

Un cotilló
sostenible

Centrarse en la capacidades

NORIÁN MUÑOZ
TARRAGONA
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lunya. También reciben aportaciones de la Fundació Catalunya La
Pedrera, pero una parte importante viene de su propio trabajo, así
que están en una búsqueda constante para adaptarse al mercado.
Así pues, el recorrido, de la mano de su directora, Eva Calvés,
sigue por el servicio de digitalización documental, donde saluda al
trabajador en lenguaje de signos.
Continuamos por la sala de ‘manipulados’, donde ya se nota que
se acerca la Navidad. Preparan los
cotillones que han creado junto
con la cooperativa El Far. Todo se
ha gestado en el mismo Topromi,
comenzando por el diseño, realizado por los usuarios del Centro
Ocupacional. No contienen plástico y son reutilizables y pronto
estarán a la venta en los Abacus
de Tarragona y Reus, así como en
diferentes librerías y tiendas.

«¿Has visto qué cosa más bonita?», pregunta José Ricardo mientras pasa sus dedos por la tapa de
un libro. Nos cuenta qué compañero hizo el lomo, quién puso las
letras doradas, las piezas que van
en las esquinas... Lleva trece años
en el taller y dice que el trabajo
«me encanta». No quiere escuchar
hablar de los meses en que la pandemia les impidió ir a trabajar.
«Fue durísimo no venir», admite.
José Ricardo es uno de los trabajadores del Centre Especial de
Treball (CET) de la fundación Topromi, entidad de la Fundació
Catalunya La Pedrera ubicada en
La Canonja. Lo encontramos en el
taller de artes gráficas, donde, pese a nuestra conversación, cada
uno sigue trabajando con milimétrica precisión.
Nos cuentan que es el único taller de encuadernación que queda
en Tarragona. El día que los visitamos están encuadernando, jus-

tamente, unos ejemplares del Diari de Tarragona. Y es que, pese al
avance de la digitalización, las bibliotecas y otras entidades todavía guardan los diarios, revistas y
otras publicaciones en papel.
Otro de los encargos que les hacen con frecuencia es la impresión
y encuadernado de tesis. Ya llevan
más de 1.500 de universidades y
centros de investigación. Elaboran, además, agendas y libretas.
Preparando los cotillones

El taller es parte del CET, que da
trabajo a 16 personas con diferentes tipos de discapacidad. Además
Topromi incluye también el Centre Ocupacional, donde se atiende
a 55 personas con discapacidad
pero con mayor grado de afectación, así como la Empresa de Inserción Topromi, que emplea a
cuatro personas en riesgo de vulnerabilidad social; en este caso,
jóvenes extutelados.
Los ingresos de la entidad, fundada en 1982, vienen en primer
término de la Generalitat de Cata-

cebran la subvenció de forma
immediata, ja que el procedi·
ment, amb la fi de l’estat d’alar·

El taller de encuadernación de
Topromi es el único que queda
cerca de Tarragona. FOTO: PERE FERRÉ

Sin salir del edificio vamos al
Centre Ocupacional, donde encontramos a Esther, psicóloga,
trabajando con un usuario con el
sistema PECS (Picture Exchange
Communication System). Practicando acciones a priori sencillas,
como identificar formas y colores,
pero que, nos explican, son la base para comunicarse con personas
que no tienen otras formas de
lenguaje... No hay prisa, así que
cada pequeño triunfo se celebra.
La clave, explica Calvés, es centrarse en cada persona. La concepción es sencilla: más allá de la
discapacidad todos tenemos capacidades y habilidades y esas son
las que hay que potenciar.
Aunque los usuarios del centro
ocupacional tienen mayor grado
de discapacidad, aquí todo el mundo está concentrado en una labor.
Un grupo está pintando con mimo
un cartel de Frida Kahlo y más tarde irán a cuidar del huerto. Ya han
tenido arteterapia y mañana la terapia será con animales... La actividad no para y, cuando salimos,
volvemos a toparnos con las palabras pintadas a la entrada del edificio: «Especial para ti...».

malament i ens preocupa», deia
Christian Compte en declara·
cions a Diari Més. El president

remarcava que «podria ser que, si
triguen molt a donar·nos l’ajuda,
se’ns compliqui l’existència». En

nit «ja s’iguala bastant amb la
que hi havia abans de l’inici de la
pandèmia».

COMERÇ

Una vintena d’activitats encetaran
la campanya dels Bons Comerç
El centre de Tarragona serà dinamitzat aquest cap de setmana
Redacció

La conselleria de Comerç de
l’Ajuntament de Tarragona ha
programat una vintena d’acti·
vitats de divendres a diumenge
coincidint amb l’entrada en fun·
cionament dels Bons Comerç
TGN. Són 20 activitats organit·
zades per dinamitzar el comerç
i atreure els usuaris a comprar o

consumir als establiments de la
ciutat. Hi haurà des de contes,
a una intervenció d’art mural al
mercadet de Bonavista, així com
un espectacle de swing o tallers
d’enquadernació –a càrrec de
la Fundació Topromi– i de medi
ambient –impartit per la Creu
Roja. Una de les activitats que
més impressionaran és el Zep·

pellin, un espectacle itinerant
de carrer que consisteix en un
globus de 7 metres de llarg i 2,5
d’ample que es propulsa amb
un petit vehicle que pot aixecar
el globus i la seva cistella fins a
3 metres i sobrevolar el públic.
Un espectacle divertit en què
participen tres actors i que va
ser premiat a la Fira de Tàrrega.

Així mateix, s’ha programat a la
Biblioteca Pepita Ferrer contes
al tren o un espectacle de Km0
de la companyia Toc de Gresca.
Un altre dels al·licients serà
un trenet turístic·comercial
que connectarà tots els eixos
comercials de la ciutat. També
es col·locaran inflables en dos
trams de la Rambla Nova: un
davant del Banc d’Espanya i, un
altre, davant de l’Avi Virgili. Així
mateix, s’instal·larà una tirolina
de 35 metres i un rocòdrom en
altres punts de la ciutat. També
s’han programat activitats gas·
tronòmiques com un tast d’ave·
llanes dirigit o un showcooking
de romesco amb pop.

ECONOMIA
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Fins a 22 entitats rebran una
subvenció per a realitzar activitats

comportin un benefici per a la
ciutat i la realització d’activitats
pròpies dels objectius estatuaris
a les entitats ciutadanes, socials
o culturals.
Amb aquesta convocatòria

1 DE GENER: EL NADA
La companyia Plane
de celebrar el vintè a
aquestes festes, pres
nadalenca de l'Impr
acompanyeu al Teat
reu l’any amb una bo
gràcies a les seves im
bojarrades. Potser ac
en la creació d’una n
dels típics tòpics de
nadalenques (1/1, 20
AL 6/1. PREU: 26€ A T
WEB). • Planetaimpro.
També us esperen
Teatre de la Bibliote
on la companyia La
el muntatge El llarg
de Thornton Wilder
Alberto Díaz i Alber
tagonitzat per Bruna
que es repeteixen i e
vistos amb humor a
ranta dinars nadalen
Bayard (1/12, 20H. F
25€). • Laperla29.cat

ELS CLÀSSICS CONCER
Podreu rebre el 2022
acompanyats de l’Str
Orchestra i de l’Stra
Ensemble, que prese
tacle que ha conquer
sales d’Europa. Insp
cional Concert d’An
us oferirà una selecc
valsos, polques i mar
Strauss (1/1, 20H. EN

Entradasdevanguard

El Palau de la Mú
ofereix un concert, a
Simfònica del Vallès
me Santonja, i amb l
Gaudí, en què també
ran peces del compo
(1/1, 20.30H. PREU: D

Entradasdevanguard
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Durant l’estiu
es

manté el servei de
menjador
escolar
Los productos
de
alestán
municipi
Santa Tecla
Comerç. El gran
llibre de Sant Jordi ja
està publicat al web

Santa Tecla

ya disponibles

L’Ajuntament és qui s’encarrega de seguir
amb aquesta oferta
els mesos sense classe
de

bre y en St. Salvador, el 10
REDACCIÓN
setiembre.
TARRAGONA
archivo del comedor Taula Amiga
que ha visto multiplicar sus
usuarios. FOTO: PERE FERRÉ

ad

Los mercados y mercadillos
habilitan un año más puntos
de venta de merchandising
de la ﬁesta

El presidente de la empresa
de Mercats, Dídac Nadal, ha
querido destacar que «los mercados y mercadillos de Tarragona laten al mismo ritmo que la
ciudad y son un reflejo de su calendario cultural, social y festivo. Hace años que la empresa se
implica con las fiestas de Santa
Tecla de forma directa con actividades ya tradicionales como la
venta de merchandising con la
que, además de premiar la fidelidad de los usuarios de los Mercats aplicando descuentos a los
productos más emblemáticos de
la fiesta, se colabora con entidades como Topromi, que ayudan
a la integración laboral y social
de las personas».

rmació i Treball crea
puestos de trabajo
OS
Tras la presentación de la imagen de la fiesta de Santa Tecla
2021 los mercados y mercadillos abrieron ayer sus puntos de
venta de merchandising festivo
que permanecerán abiertos hasta el viernes 10 de setiembre.
En estos puestos podrán encontrarse artículos como camisetas,
la bolsa o las tradicionales figuritas de goma entre otros. Además, algunos de estos productos podrán adquirirse a un precio especial al aportar un tique
de compra igual o superior a 5
euros.
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durante
Losmenús
puntosservidos
de venta en
merca-el
2020.
del servicio
de endos Dentro
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se encontrarán
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comidaCentral
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19, con un total de

La pàgina web de la Conselleria
de Comerç de l’Ajuntament de
Tarragona alberga ja des
d’aquesta setmana la versió
digital del Gran Llibre de Sant
Jordi, una obra de cocreació
ciutadana amb gairebé 200
aportacions impulsada per la
mateixa conselleria per dinamitzar el comerç local a través de la
cultura durant la passada diada
de Sant Jordi. El llibre es pot
llegir a https://online.ﬂiphtml5.
com/wbnss/nwjn/#p=17.Per
confeccionar el llibre es va
donar visibilitat a la iniciativa
animant la jornada de Sant Jordi
amb una performance artística:
la instal·lació d’un drac de grans
dimensions (20 metres de llarg i
2 metres d’alçada) cobert per un
llenç blanc de gairebé 100 m2
de superfície, on, durant el dia, i
gràcies a la col·laboració de
l’Associació d’Il·lustradors de
Tarragona, s’anaven dibuixant
diversos motius al voltant de la
llegenda de Sant Jordi.

un servicio gratuito que ofrece la
fundación Formació i Treball en el

Compromiso social
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autoempleo.
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exclusión
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con el apoyo

Amb l’objectiu de treballar els
aspectes físics i emocionals de
les situacions de conﬂicte
davant possibles agressions
sexistes, l’Àrea de Serveis a la
Ciutadania de l’Ajuntament de
Tarragona organitza un cicle de
tallers a càrrec de Karin Konkle,
per tal d’abordar l’autodefensa
des de una perspectiva de
gènere i situar les agressions
envers les dones dins d’un
context social, així com la
presentació del darrer llibre
publicat per la mateixa instructora dels tallers. Aquesta
iniciativa s’ha tirat endavant de
forma conjunta entre el SIAD
(Servei d’Informació i Atenció a
les Dones), el Servei Municipal
de Tarragona Jove i la Xarxa de
Centres Cívics. Més info: www.
tarragonajove.org i www.
del
Trànsit. Les directrius genètarragona.cat/centrescivics.
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Ayuda a empresas ya creadas
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EN BREU
Tarragona
Nova assemblea
del Grup de Treball
en Defensa de la
Sanitat Pública

El proper dimarts 20 de juliol a
les set de la tarda el Grup de
Treball en Defensa de la Sanitat
Pública de Tarragona,
convoquem una assemblea a la
Rambla Nova, davant l’escola de
les Teresianes.
En aquesta assemblea
plantejaran la necessitat de
lluitar per la sanitat 100%
pública.. Això, segons aﬁrmen, es
concreta en que cal apostar per
una Atenció Primària de qualitat i
universal, que sigui de titularitat i
gestió pública. Volen que obrin
tots els CAPS dels barris de
Tarragona, que incorporin
urgències les 24 hores, que facin
visites 100% presencials (més
enllà de la sol·licitud d’informes,
receptes, baixes o altes). Que
l’Atenció Primària l’enforteixin
amb els recursos per al seu ple
funcionament, amb les
professionals sanitàries
necessàries i amb millores de les
seves condicions laborals.

La Canonja
El concurs de la
imatge de la Festa
Major d’Estiu 2021 ja
té disseny guanyador

La Fundació Topromi ha estat la
guanyadora del concurs de
disseny de la imatge de la Festa
Major d’estiu 2021 amb un
disseny fresc i desenfadat. El
jurat ha valorat molt positivament
la seva qualitat artística i la seva
expressivitat incorporant
elements festius de la festa major
de la Canonja. També vol agrair la

participació a tots i totes les
concursants, vuit en total, que
han posat en valor aquest primer
concurs de la imatge de la festa i
que han fet més difícil la decisió
del jurat.
Encara no s’ha presentat ni s’ha
ensenyat el disseny d’aquesta
Festa Major, però des del
consistori asseguren que a
mesura que s’apropin els dies de
festes desvetllaran quin és el
guanyador i el presentaran a
totes les persones del municipi.

Torredembarra
Es posa en marxa
una visita
teatralitzada al
Patronat Antoni Roig

Aquest més de juliol, la Regidoria
de Turisme posa en marxa les
visites guiades al Castell i Nucli
antic, Indians: Patronat Antoni
Roig i Sala Noble i com a novetat
d’aquest estiu la visita
teatralitzada de l’ediﬁci indià del
Patronat Antoni Roig: “El viatge”.
A més, continuen obertes les
visites guiades al far de
Torredembarra. A més d’aquesta
visita també es pot veure el
Castell i el Nucl Antic en grups
reduïts de 15 persones en català
o castellà segons els dies.
D’altra banda, han creat una
activitat per donar a conèixer a
les famílies amb infants el
Patronat d’Antoni Roig. Es tracta
d’una visita teatralitzada a aquest
ediﬁci. La visita s’anomena ‘El
viatge’, i dona a conèixer la
història d’aquest ediﬁci, de la mà
de dos il·lustres indians, Marina
Torres i Antoni Roig i Copons. El
principal objectiu d’aquesta visita
és fer arribar també als més
petits de la casa el patrimoni que
hi ha al municipi.

Programa de Garantia Juvenil
La Fundació Topromi ha tingut l’oportunitat de
participar al Programa de Garantia Juvenil del
Servei d’Ocupació de Catalunya, que s’adreça a
persones joves amb formació, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició d’aptituds i competències laborals. Aquest programa
ens ha permès
enBand
pràctiques
a tres
Constantí.
Gran èxitcontractar
de la Reus Big
al
Cicle de Concerts de Centelles

persones joves, que han ocupat els llocs de

El Cicle de Concerts a Centcelles continua regalant grans vetllades musicals com la que va protagonitzar aquest dijous 15 de
juliol la Reus Big Band. FOTO: CEDIDA

psicologia, auxiliar d’administració i auxiliar de
monitora.
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8. Memòria econòmica

Distribució per serveis

Placa Francesc Macià
El Govern de la Generalitat de Catalunya va atorgar a la Fundació Topromi la Placa President
Francesc Macià, en la categoria d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida
personal, laboral i familiar i corresponsabilitat entre dones i homes dels treballs de mercat i
domèstic i de cura de persones, en reconeixement a l’esforç per la feina feta al llarg de la
trajectòria de la Fundació Topromi. Creiem en la igualtat d’oportunitats, creiem en la inclusió
social i sobretot creiem en les capacitats de les persones. Tot l’equip de la Fundació Topromi
volem compartir aquest guardó tan valuós per a nosaltres amb les persones que ens fan costat.
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