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INTRODUCCIÓ
Las persones, la nostra prioritat. L’equilibri econòmic, un repte fet realitat.
Durant aquest any s’ha treballat intensament des de la gestió i la producció per tal de donar
una gran empenta a la sostenibilitat de la Fundació. Principalment s’ha prioritzat marcar una
estratègia d’optimització i de màxima efectivitat dels recursos, possibilitant un equilibri
econòmic. La consolidació de les línies productives així com la transversalitat dels serveis
d’arts gràfiques han permès engrandir el nombre de clients i afavorir més serveis dirigits a
atendre les demandes dels nostres clients segons les consignes del mercat actual.
Aquesta fita ha estat molt vinculada amb l’objectiu de la Fundació de treballar amb una
orientació estratègica que li permeti créixer a partir de l’estabilitat i facilitar en un futur
pròxim un impacte social més gran en el nostre entorn.
La nostra vocació cap a les persones amb discapacitat ha continuat essent el principal motor
d’actuació, facilitant una atenció diürna de qualitat amb moltes activitats rehabilitadores,
educatives, lúdiques i manipulatives. El benestar del dia a dia de la Fundació és un motiu de
millora continua per crear un clima social positiu en el qual tothom tingui el seu espai de
relació i creixement personal.
Millorar l’impacte social de l’entitat ha estat un altre element de treball important durant el
2016, obrint les portes a diferents institucions per conèixer la nostra tasca, realitzar tallers i
afavorir pràctiques laborals en col·laboració amb diferents centres educatius. També per
primera vegada s’ha participat a un programa d’inserció de joves, contractant tres persones
per un període de mig any.
Tota aquesta tasca requereix l’agraïment a una xarxa molt complexa d’institucions, entitats,
persones, voluntaris i empreses que permeten que la nostra realitat pugui ser com és. Així
com el suport que ens proporciona la Fundació Catalunya La Pedrera durant tot l’any.

M. Paz Baena
Directora de la Fundació Topromi
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LA FUNDACIÓ EN DADES 2016
SERVEIS
- Centre Especial de Treball. Especialitzat en Arts gràfiques i manipulats.

- Servei de teràpia Ocupacional i Servei de teràpia ocupacional amb auxiliar.

POBLACIÓ ATESA
•
•

Centre especial de Treball (CET): 14 treballadors/es amb discapacitat
Centre Ocupacional:
 50 usuaris/àries de Centre Ocupacional
 8 usuaris/àries de Centre Ocupacional amb auxiliar

Distribució dels serveis
a la Fundació Topromi
11%

20%
CET
STO
STOA

69%

EQUIP PROFESSIONAL
Direcció general, tècnica, administrativa i productiva: 3 treballadores.
Atenció directa: 12 treballadors/es.
Administració: 1 treballadora.
Manteniment: 1 treballadora.
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NOTÍCIES DESTACADES 2016
CHIRIGOTAS SOLIDÀRIES DE L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE BONAVISTA
El dia 13 de febrer, coincidint amb les dates del
carnestoltes, es va realitzar una jornada de
Chirigotas solidàries en que la recaptació va anar
dirigida a la Fundació Topromi. Van actuar diversos
grups locals així com quatre grups de Chirigotes de
la comarca. Es van vendre més de 300 entrades
omplint de gom a gom la sala d’actes on es
realitzava l’espectacle.

DISTINCIÓ AL MÈRIT SOCIAL PER L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA
El 23 de febrer la Fundació Topromi va rebre en un acte
institucional la distinció al mèrit social per part de l’Ajuntament de
Tarragona. La directora conjuntament amb un usuari del taller
ocupacional van recollir el diploma meritori i van destacar la tasca
de la Fundació i la importància i impacte social en relació a la
inserció social i laboral de les persones amb discapacitat.
L’acte presidit per l’Alcalde de Tarragona, el Sr. Ballesteros i la
consellera de Benestar, la Sra. Anna Santos, va destacar la
importància de la trajectòria de la Fundació en un context social de
barri, i que va créixer oferint un recurs assistencial i laboral a
persones de Tarragona, essent avui dia un centre de llarg recorregut en el que s’integren
diàriament més de 80 persones.
Un grup de mares, pares, treballadors/es i
usuaris/usuàries van acompanyar durant l’acte
que mitjançant el discurs de l’usuari escollit,
van posar èmfasi en què Topromi són les
persones que el formen i el compromís que
mantenen cada dia per ser un entorn acollidor
per totes les persones que cada dia
comparteixen la jornada assistencial i laboral.
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PRESENTACIÓ DEL CAVA “AMPARITO” PER SANTA TECLA
El dia 9 de setembre es va presentar a la Casa de la Festa de
Tarragona l’ampolla de cava Amparito dedicada a les festes de
Santa Tecla i de la qual es va fer el disseny de l’ampolla amb
persones amb discapacitat. La presentació va comptar amb
l’alcalde de Tarragona, Sr. Ballesteros com de la regidora
Begoña Floria. El cava es va vendre durant totes les Festes de
Santa Tecla tant al punt de venda de les Festes com a la
Fundació.

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL I PROGRAMES DE
PRÀCTIQUES PROFESSIONALS
La Fundació va participar
en el programa de garantia
juvenil 2016 del SOC en
que es facilita la inserció laboral de persones joves
desocupades que no estudien ni treballen. La Fundació
ha contractat un total de 3 persones que han reforçat el
personal existent d’administració i atenció directa durant
un període de 6 mesos iniciant-se el novembre de 2016.
Es un programa del Fons Social Europeu.
D’altra banda, en coordinació amb diferents Instituts de secudària de Tarragona s’ha
participat en dos programes de pràctiques professionals a la Fundació Topromi.
Per un costat és el programa de pràctiques per aquelles persones que estan acabant el
programa de grau i que per completar la seva formació realitzen un
període de preparació professional en un centre. En aquesta
modalitat han estat dues persones durant tot el curs acadèmic.
En un altre línia de col·laboració, accedeixen persones amb perfil de
fracàs escolar que adapten el seu currículum escolar amb
pràctiques laborals. En un horari concertat, aquests alumnes
realitzen tasques al nostre centre que complementen a nivell de
formació laboral el currículum escolar. Durant el 2016 s’han
integrat dues persones amb aquest perfil, un durant tot el curs
escolar i una persona amb discapacitat durant un període de 50
hores.
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DONACIÓ DE LA SALA D’ORDINADORS
L’empresa Andamios Plácido va destinar de forma solidària a la nostra Fundació els diners
destinats al regal d’empresa de Nadal facilitant que es poguessin renovar tots els ordinadors
de la sala d’informàtica.

MILLORES QUALITATIVES EN L’EDIFICI
Durant l’any 2016 s’ha invertit en fer la millora d’algunes parts de
l’edifici per tal de reforçar aspectes de qualitat energètica i
funcionalitat. En aquest sentit s’han instal·lat tancaments
d’al·lumini a un total de 25 finestres del Centre. D’altra banda,
s’ha fet una millora de l’operativitat de l’ascensor mitjançant la
renovació de la maquinària de mobilitat i dels quadres de cabina.
INTRODUCCIÓ DE NOVES ACTIVITATS ESPECIALITZADES: PECS (Picture Exchage
Communication System)
Aquesta nova activitat consisteix a proporcionar un sistema de
comunicació alternatiu al verbal mitjançant un sistema de
pictogrames seguint un mètode
terapèutic d’aprenentatge. Aquest
sistema està dirigit a la població de
la Fundació que no té capacitat per
comunicar-se verbalment. Es realitza
en sessions individuals de 45 minuts
dirigides per una psicològa i una
persona de suport que organitzen les unitats semàntiques i
faciliten la comunicació a través de diferents pictogrames.
El mes de setembre es van començar a fer sessions amb 5
usuaris per tal d’implantar-lo com activitat durant el 2017 de
forma organitzada a tots els usuaris i usuàries amb dificultats verbals.
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
14 Treballadors/es amb discapacitat intel·lectual

3 nous proveïdors especialitzats

Fidelització de clients de mitjana empresa per a

328767€ de facturació

les seves necessitats de marketing
El Centre Especial de Treball durant l’any 2016 ha mantingut les línies productives dins l’àrea
de les Arts Gràfiques i els manipulats:






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

El Centre Especial de Treball s’ha mantingut estable respecte al nombre de persones amb
discapacitat que hi treballen així com en el personal d’atenció directa. S’ha reforçat l’àrea de
disseny i gestió per donar resposta a la major demanda de pressupostos i de producció
interna i externa que s’ha de coordinar.
ACCIONS DESTACADES 2016
•

•

•

•

•

Contracte de digitalització amb BBVA pels llibres d’actes vinculats a
Catalunya Banc i amb la Fundació Populus Alba per a la
digitalització del Fons Montserrat Tarradellas.
Incorporació de nous proveïdors especialitzats que permeten la
gestió de les comandes amb suport extern de forma més efectiva i
amb preus més ajustats.
Inversions: nou escanner d’alta capacitat, dos ordinadors de gran
capacitat, ordinador apple pel departament de disseny, cosidora
industrial, fendidora. Destructora i premsa per la destrucció
documental.
Augment significatiu del nombre de petició de pressupostos d’arts
gràfiques. S’ha aconseguit entrar en la cadena de proveïdors de
grans entitats (Port de Tarragona, Diputació, Tarragona 2018,...)
Augment dels manipulats de les empreses RPK i papstar.
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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:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
d) Establir suports individualitzats per a cada persona treballadora al lloc de treball.
e) Afavorir i potenciar l’autonomia i la independència de les persones treballadores amb
discapacitat, principalment en el seu lloc de treball.
f) Afavorir la integració de les noves persones treballadores amb discapacitat al centre
especial de treball mitjançant l’establiment dels suports adequats a aquesta finalitat.
g) 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.
h) 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.
i)

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.
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Durant el 2016, 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

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 2016 uns ingressos per valor de 22.889 euros dels quals un 13,5% han estat
destinat a realitzar accions de suport a la inserció laboral:





Curs de preparació del currículum
Curs de xarxes socials a la recerca de feina
Aula oberta a la recerca activa de feina
Tutories personalitzades per elaborar un itinerari de formació i inserció.

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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ACTIVITATS D’IMPACTE SOCIAL
Dintre de les accions promogudes durant l’any 2016 destaquem com d’especial impacte
social per la seva capacitat d’implicació d’un conjunt de beneficiaris i usuaris serien:

BENEFICIARIS 2016
BENEFICIARIS
CASA D’OFICIS DE
CAMP CLAR I PART
ALTA DE
TARRAGONA
CEIP LA CANONJA
ESCOLA LA SALLE
TORREFORTA
PROGRAMA DE
RECERCA URV
Màster
Antropologia Social

TIPUS ACCIÓ
Visita guiada centrada
en atenció a persones
dependents.
Visita guiada ”Com es fa
un llibre”
Visita guiada al Centre
“programa
aprenentatge social”

DATA

TOTAL

16 Març i 18

45 joves en risc

Octubre 2016

d’exclusió social

21 Abril 2016

75 nens/nenes
de 3r primària

28 setembre

44 nois/noies de

2016

6è primària

Visita guiada al Centre.
Entrevistes. Preparació
perfil sociològic de
l’entitat i impacte social

SetembreNovembre 2016

15 llicenciats de
diverses
especialitats

al barri.

179 beneficiaris

USUARIS 2016
PETICIONARI

TIPUS ACCIÓ

DATA

TOTAL

ESCOLA D’ART DE

Taller

6 Abril 2016 i 8

31 persones

TARRAGONA

d’enquadernació

d’abril (4 hores per
grup)

GRUP DE DONES

Taller

DE LA CANONJA

d’enquadernació

16 Juny (4 hores)

19 persones

artesanal

50 persones
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CENTRE OCUPACIONAL
58 Usuaris/Usuàries

14 Professionals

2 Serveis:

72 Activitats i sortides diferents

*Servei de Teràpia Ocupacional

durant l’any

*Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar
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 on es mobilitzen per a fer les diferents
activitats (sala informàtica, sala d’activitats individuals, sala menjador,...).
Durant l’any 2016 s’ha comptabilitzat la dedicació hores/tipus d’activitat segons les següents
taules:
ACTIVITATS D’AJUSTAMENT PERSONAL I SOCIAL
TIPUS
D’ACTIVITATS
Cura personal
Habilitats
cognitives
Comunicació
Esportives
Lectura
Maneig Diners
Informàtica
Taller de paraula
Relaxació
Sortides
Colònies
Altres

REALITZACIÓ
ANUAL
961
492

BENEFICIARIS
STO
50
50

BENEFICIARIS
STOA
8
8

699
490
240
240
240
240
230
28
1
60

50
48
50
50
50
50
50
50
30
50

8
4
8
8
7
8
8
8
4
8
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ACTIVITATS D’OCUPACIÓ TERAPÈUTICA
TIPUS
D’ACTIVITATS
Revisió de
qualitat
Posar enganxines
Comptatge
Plantilles
Embossar
Encaixar
Altres

REALITZACIÓ
ANUAL
240

BENEFICIARIS
STO
50

BENEFICIARIS
STOA
8

240
240
54
200
200
118

41
38
15
49
20
50

1
0
1
8
0
8

ACCIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA I ATENCIÓ FAMILIAR
TIPUS
D’ACTIVITATS
Direcció
Psicologia
Treballadora
social
Famílies

REALITZACIÓ
ANUAL
155
245
244

BENEFICIARIS
STO
42
47
47

BENEFICIARIS
STOA
7
6
3

182

50
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ACCIONS DESTACADES 2016
•
•
•
•
•

Increment de la xarxa institucional amb centres educatius per a
pràctiques professionals.
Augment del nombre de sortides anuals (és l’activitat més valorada pels
usuaris).
Introducció d’activitats especialitzades pels grups d’ajut auxiliar.
Fructificació de la gestió del transport adaptat fins a la Fundació amb
l’Ajuntament de Tarragona.
Millores materials: Renovació de la sala d’informàtica, millora de
l’infrastructura de l’ascensor, actualització de l’enllumenat i revisió de la
canalització pluvial.
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ACTIVITATS 2016

ACTIVITATS DESTACADES
- 25/01: Reunió de pares i mares dels usuaris i usuàries dels serveis.
- 13/02: Chirigotes solidàries.
- 23/02: Distinció mèrit social de l’Ajuntament de Tarragona.
- 23/04: Celebració de la diada de Sant Jordi. Es va posar una parada informativa i
de venda a la Rambla de Tarragona.
- 3-6/05: Colònies a Marina d’Or amb 30 participants.
- 20/05: Sortida al teatre Metropol per veure l’obra “Textos de Chejov”.
- Juny/Juliol: sortides a Tarragona, Bonavista i La Canonja.
- 9/09: Presentació del cava de Santa Tecla “Amparito”.
- 3/12: Celebració del dia internacional de la Discapacitat. Rambla de Tarragona.
- 14/12: Sortida a Barcelona. Fira de Santa Llúcia i Museu dels Invents.
- 16/12: Grup d’ajut auxiliar. Sortida al pessebre de sorra de la Pineda.
- 23/12: Festa de Nadal.
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