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Editorial

Ja fa gairebé quatre anys que els titulars dels diaris, els telenotícies i les 
ràdios no fan servir aquestes paraules. Han estat substituïdes per cri-
si, dèficit, concursos de creditors, expedients de regulació d’ocupació, 
manca de crèdit, acomiadaments...
Tots tenim clar que la situació és cada vegada més complicada i el Fons 
Monetari Internacional (FMI) pronostica aquests dies que l’Estat espa-
nyol encara tindrà dos anys més de recessió! El resultat és que moltes 
persones ho estan passant malament: han perdut el patrimoni, no troben 
feina, es queden sense atur, ja no tenen il·lusió, han deixat de creure en 
si mateixos... 
La situació de moltes persones amb discapacitat o trastorn mental és 
encara més complicada, ja que han patit, abans que ningú, i amb més 
intensitat, els efectes de la crisi. 
En aquesta conjuntura, és fàcil contagiar-se de pessimisme i actuar con-
tribuint perquè el futur sigui tan dolent com ara ens imaginem, sense 
adonar-nos que nosaltres creem la nostra pròpia realitat: si pensem en 
negatiu, les coses succeiran en negatiu.
Les entitats d’economia social hem d’assumir la nostra part de respon-
sabilitat i ser capaços de trobar noves fórmules per aconseguir complir 
la nostra finalitat social, que és la nostra raó de ser. Aquesta actitud ens 
permetrà mantenir i crear ocupació per a les persones amb més dificul-
tats, i oferir nous serveis a les persones que ho estan passant malament.
Els nous projectes territorials integrats que impulsem a Alcover, Calafell 
o Poblet, o el nou projecte que iniciem al Parc del Francolí de Tarragona, 
són una clara mostra d’estratègies compartides amb les administracions 
locals i amb tot tipus d’agents del nostre territori, que ens permeten de-
senvolupar projectes on innovació, sostenibilitat econòmica i rendibilitat 
social estan estretament lligades i són inseparables.
Des de Fundalis, recolzats pels nostres valors, continuarem apostant per 
les persones, amb optimisme i il·lusió, creant projectes que generin noves 
oportunitats i contribueixin a millorar la qualitat de vida i la felicitat de 
les persones i les seves famílies.
I a tu, que llegeixes aquest editorial, tal com deia Harvey Fierstein, volem 
animar-te perquè “mai no acceptis ser víctima de les circumstàncies, ni 
que els altres defineixin com ha de ser la teva vida. Defineix-la tu”.
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Inici del curs 2011-2012 a l’Escola de Turisme
La ceràmica de Montserrat Ortiz i la pintura de Carme 
a l’Escola de Turisme del Baix Penedès

Entrevista

Fundalis i Urbaser col·laboren a Calafell i Tarragona

Nou organigrama de Fundalis
Es renoven els certificats amb Applus, Onada es 
certifica en PRL i, en totes les entitats, el Voluntariat i el 
Prelaboral obtenen la certificació

Jornada de difusió de la Convenció Internacional de la 
ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat
El Gremi d’Empreses Instal·ladores de Tarragona 
s’adhereix al programa “Incorpora” de l’Obra Social ”la 
Caixa” amb la finalitat d’aplicar polítiques de  
Responsabilitat Social Empresarial (RSE)  
entre els seus associats

Persones, valors, projectes, noves oportunitats, 
creació de llocs de treball, il·lusió... felicitat!

El Servei Prelaboral participa en un concurs 
d’esports sobre salut mental
L’Obra Social Caixa Terrassa 2010 selecciona el  
projecte “Pinta bé” de la Fundació Santa Teresa

La Fundació Ginac col·labora amb el Consell Comarcal
El projecte Ona rep el suport del programa “Tu ajudes” 
de Catalunya Caixa

Onada, de festa
La Fundació Iberdrola col·labora en el projecte de 
creació de llocs de treball i agricultura ecològica de la 
Fundació Onada

Celebrem el Dia de la Salut Mental
Els titelles, un bon regal solidari per Nadal

La secció de jardineria del Viver de Bell-lloc col·labora 
amb Danone

Celebració del Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat

Comencen els cursos de formació ocupacional, una 
bona recepta per a la inserció laboral

Tu hi comptes!

Parlem de voluntariat, vols...?

El Parc del Francolí de Tarragona ens ofereix un món 
de possibilitats
Finalitza el curs de formació de jardineria de Salou

El curtmetratge Dia a Dia rep la menció especial del 
Festival Internacional de Cinema Solidari KO Digital
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LLes persones que volen ja poden que-
dar-se al seu municipi

Gràcies a la col·laboració de la Llar 
de Jubilats del Poble de Calafell i al 
suport de l’Ajuntament de Calafell, la 
Fundació Santa Teresa, des del dia 2 
de novembre, ha posat en funciona-
ment un centre ocupacional a Calafell.

Amb aquest projecte, la Fundació vol 
apropar els serveis a les persones de 
Calafell, amb l’objectiu d’aconseguir 
la màxima integració social, promo-
vent la participació en la comunitat i 
la creació de suports naturals al seu 
entorn. 

Ja s’han iniciat moltes de les activi-
tats que proposen el Pedro, l’Ani, el 
Roberto, l’Armand, el Joan, la Sara, 
l’Ariel, el Manolo, la Núria,la Magda 
i el Dani,  participant en un projecte 
que estem desenvolupant amb l’apor-
tació de tothom.

Estem presents als mercats setmanals 
de Calafell i Segur de Calafell, on ens 
relacionem amb els nostres veïns i els 
oferim els productes que elaborem. 
Hem visitat la Ciutadella Ibèrica i, 
conjuntament amb ells, estem pro-
jectant un hort iber que ens perme-
trà fer activitats per als seus visitants 
i participar en els actes que s’hi realit-
zin. Estem preparant noves activitats 
esportives i estem fent la descoberta 
i coneixement dels recursos que ens 
ofereix el nostre municipi. 

També hem iniciat el projecte de 
voluntariat, amb el qual compartim 
coneixements, experiències, valors... 
establint vincles amb els nostres veïns. 
Amb els voluntaris estem aprenent 
tècniques artístiques amb pintura, 
fem lectures i tertúlies, hem iniciat un 
programa de ràdio a Calafell Ràdio... 
i fins i tot fem activitats amb gossos! 

Un nou centre ocupacional  
per a les persones de Calafell

Estem molt contents de poder com-
partir l’espai del carrer de Jesús amb 
els avis, i de la bona convivència que 
s’ha generat al llarg d’aquests me-
sos. Però continuem treballant amb 
l’Ajuntament per tal de poder crear, 
en un futur proper, un nou centre pre-
parat per a les necessitats futures de 
totes les persones de Calafell.

a c t u a l i t a t
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LL’Escola Restaurant de Poblet: com-
promís amb les persones, compromís 
amb el territori!

La Comunitat Monàstica de Poblet i 
la Fundació Santa Teresa del Vendrell 
van iniciar, el passat mes de novembre, 
un projecte formatiu comú que té com 
a objectiu oferir, a les persones de la 
comarca de la Conca de Barberà amb 
més dificultats d’inserció, la possibili-
tat d’accedir a una formació de qualitat 
dins del sector de l’hostaleria que els 
permeti l’accés al mercat laboral. 

Aquesta iniciativa va néixer, d’una 
banda, arran de l’experiència de la Fun-

dació Santa Teresa del Vendrell amb 
l’Escola de Turisme del Baix Penedès 
i, de l’altra, de la voluntat del Mones-
tir de fer un servei a les persones de la 
comarca. Aposten per una escola de 
nivell inicial, amb un programa que 
facilita la formació teòrica i pràctica 
per aprendre l’ofici d’auxiliars de cui-
na i de menjador, i que té continuïtat 
mitjançant la realització d’un període 
de pràctiques en empreses del sector. 
Amb la finalització d’aquest procés 
formatiu, els alumnes han d’estar en 
disposició per a la inserció laboral o 
per a la reincorporació a l’ensenyament 
reglat per cursar els cicles formatius de 
grau mitjà. 

El Monestir de Poblet i la Fundació  
Santa Teresa ofereixen formació a 14 joves 

a l’Escola Restaurant Tasta Poblet

a c t u a l i t a t
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La formació que s’imparteix té el 
suport del Departament d’En-
senyament de la Generalitat de 
Catalunya, a través dels Progra-
mes de Qualificació Professio-
nal Inicial (PQPI), que facili-
ten el seguiment personalitzat 
dels alumnes i l’atenció no 
només en l’aprenentatge es-
pecífic de l’ofici, sinó en tots 
els aspectes de la personali-
tat, de les habilitats socials 
i de la formació integral de 
la persona que els puguin 
ajudar a posar en valor les 
seves capacitats cognitives, 
emocionals i de conducta, 
encaminats a millorar la 
seva autoestima i la seva capacitat de 
prendre decisions.

Amb la cuina de l’Escola Restaurant 
Tasta Poblet, ubicada a la nova Hos-
tatgeria de Poblet, volem recuperar 
la tradició culinària monàstica, amb 
receptes senzilles i aliments naturals, 
buscant l’equilibri nutricional i el gau-
di dels sentits. Es tracta de plats que 
reflecteixen l’amor per les coses ben 
fetes i la saviesa que neix de l’experièn-
cia dels convents i monestirs, autèntics 
bressols del saber universal.

L’acte de presentació de l’Escola de 
Poblet es va celebrar el passat 1 de 
març. Va començar amb unes parau-
les de benvinguda del Sr. Joan Descals, 
membre del Patronat, seguides d’una 
breu visió històrica del projecte, desta-
cant la importància de la col·laboració 
i implicació de tothom en aquest gran 
projecte, a càrrec del Sr. José Carlos 
Eiriz, i d’unes paraules d’agraïment i 
voluntat de treball conjunt del Pare 
Abad de Poblet.

Hi van assistir els membres del Pa-
tronat de la Fundació Santa Teresa, 
el president de la Fundació Onada, i 
gairebé tots els alcaldes dels municipis 
de la Conca de Barberà, els presidents 
dels Consells Comarcals de la Conca 
de Barberà i del Baix Penedès, així com 
representants de la Diputació de Tarra-
gona i de la Generalitat de Catalunya, 
que van mostrar el seu suport al que 
consideren un projecte valent en temps 
de crisi.
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El Centre de Dia Anna Serra,  
un model innovador

M
Marta Tutusaus, Adjunta a Direcció ens explica el 
model de gestió del centre.

Què és un centre de dia per gent gran? 
És un servei per aquelles persones grans i les seves 
famílies que volen continuar vivint a casa seva, però 
necessiten un suport per a la seva vida diària.

Qui era anna Serra?
Era una gran persona! Una persona apassionada, sen-
sible i compromesa amb el seu país, amb el seu poble, 
i sobretot amb les persones amb més dificultats.

Què fa diferent el Centre de Dia anna 
Serra? 
Que busquem la felicitat de les persones, conver-
tint-les en les protagonistes, amb la passió dels tre-
balladors i el convenciment que trobarem els recursos 
necessaris per aconseguir-ho.

en què esteu innovant? Pots posar exem-
ples?
Innovem constantment a partir del treball centrat en 
cadascuna de les persones que formen part del Centre: 
◗ En la flexibilització dels horaris. El centre està obert 
de dilluns a diumenge, de les 8 del matí a les 8 del 
vespre, adaptant-se a les necessitats de cada persona 
i la seva família. 
◗ En potenciar la participació a la comunitat. Anem a 
la biblioteca, esplais, escoles bressol, auditori, teatre, 
fem esport i també participem en les activitats i festes 
que s’organitzen. 
◗ En apostar pel voluntariat. Amb els voluntaris fem 
piscina, anem a caminar, fem massatges, tenim un 
hort, juguem a la Wii, cosim, llegim, expliquem co-
ses...
◗ En promoure activitats individualitzades en funció 
del que li agrada o necessita la persona.
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◗ En oferir respirs de 2 o 3 dies per a les 
famílies, que al mateix temps es conver-
teixen en viatges de plaer per als avis. 
◗ En crear sinergies amb les entitats 
i associacions, i ampliar els recursos 
existents. Hem fet projectes junts amb 
l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer, com la teràpia amb gossos 
i el “bonus de la felicitat”. 
◗ En crear llocs de treball per a persones 
amb discapacitat.
◗ En integrar persones de diferents con-
dicions creant noves oportunitats, com 
ha estat el cas de les persones joves amb 
malalties neurodegeneratives.
◗ En promoure les relacions intergene-
racionals. Anem a l’escoles bressol a fer 
d’avis (juguem, expliquem contes...). Els 
més joves vénen al centre a jugar amb 
nosaltres a la Wii. Ens apropem a la lec-
tura amb el projecte Lletra Gran, dina-
mitzat pels alumnes de l’IES Andreu 
Nin i la Biblioteca Municipal. 
◗ En aportar els nostres coneixements. 
Fem de voluntaris per la llengua, fem 
d’avis a les escoles bressol... 
◗ En introduir noves teràpies alterna-
tives per treballar l’empatia, afavorir 
l’estimulació mental i cognitiva... Es-
tem realitzant teràpia amb gossos, i 
estimulació multisensorial.

Què vol dir l’atenció centrada 
en la persona?
L’eix central d’aquesta atenció és la 
persona i les seves decisions,  la seva 
individualitat. És a dir, les persones 
decideixen i nosaltres els ajudem.

Què és el “bonus de la feli-
citat”? 
El  “bonus de la felicitat” consisteix a re-
galar, a les persones joves del centre, 10 
hores setmanals amb suport. Les poden 
fer servir com vulguin, amb una única 
condició, que les destinin a ser feliços. 

Quin paper hi tenen els 
voluntaris?
Per a nosaltres són molt impor-
tants, enriqueixen el projecte 
aportant coneixements, il·lusió, 
dinamisme, frescor, varietat .... 
Ofereixen infinites possibilitats i 
aporten un enorme valor.

i els professionals?
Gaudeixen amb la seva feina i 
aporten la seva passió, respectant 
la voluntat dels avis i donant-los 
suport en les activitats de la vida 
diària. A diferència d’altres cen-
tres, on hi ha professionals dife-
rents segons les activitats, els pro-
fessionals del Centre de Dia Anna 
Serra ofereixen suport en tot tipus 
d’activitats, acompanyant els avis 
durant tota la jornada.
L’equip de professionals compta 

amb experiència, qualitat, motivació, de-
dicació, il·lusió i implicació en el treball que 
realitza, tots ells ingredients necessaris per 
garantir la felicitat de les persones grans i 
les seves famílies.
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Unnim Obra Social ha donat suport a la formació espe-
cialitzada en pintura i petites reparacions generant noves 
possibilitats laborals a les persones amb discapacitat o 

L’Obra Social Caixa Terrassa 2010 selecciona el  
projecte “Pinta bé” de la Fundació Santa Teresa

EEl Servei Ocupacional d’Inserció i el 
Servei Prelaboral de la Fundació Pri-
vada Santa Teresa han participat en 
el concurs d’espots publicitaris sobre 
salut mental que organitzen les enti-
tats Entrem-hi i El Turó Salut Mental 
de Vilafranca del Penedès. És el segon 
any consecutiu que el grup hi partici-
pa. En aquesta edició, vam presentar 
un espot de 45 segons, juntament 
amb la participació de 70 entitats més 
d’arreu de Catalunya, que portava per 
títol “Sabem el que volem”.

El passat 25 d’octubre va tenir lloc la 
gala de cloenda de la tercera edició 
del Concurs Espot a l’Auditori Mu-
nicipal de Vilafranca del Penedès. Al 
final d’aquest acte, el Dr. Antonio 
Larraz, psiquiatre i director mèdic 
del Servei de Salut Mental Sagrat 
Cor de Martorell, i el Dr. José Gar-
cía Ibañez, director tècnic del centre 
Villablanca del Grup Pere Mata, van 

El Servei Prelaboral participa en un concurs  
d’espots sobre salut mental

donar suport a la iniciativa destacant 
que una acció com aquesta pot ajudar 
a eradicar l’estigma que el conjunt de 
la societat té davant les malalties de 
salut mental. També van posar èmfasi 
a donar un missatge de normalització 
a la societat perquè es reconegui que 

les patologies mentals són com qual-
sevol altra malaltia i que, gràcies als 
tractaments adequats i al suport de la 
societat, les persones que les pateixen 
poden incorporar-se a la vida laboral i 
social per tal d’aconseguir una major 
qualitat de vida.

trastorn mental amb un doble objectiu: la creació de 
llocs de treball i l’increment de la formació laboral 
per tal de millorar l’ocupació.
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EEl passat 10 d’octubre el Servei de 
SOI/ Prelaboral de la Fundació  Santa 
Teresa va voler celebrar el Dia Mun-
dial de la Salut Mental preparant un 
muntatge situat als jardins de la nostra 
entitat i fet a base de material reuti-
litzat del Centre Especial de Treball. 

Aquesta idea va néixer arran de la 
visita a l’exposició “El Nus” que vam 
realitzar dins el marc de l’activitat que 
fem amb el servei de Voluntariat. 

Aquest muntatge va estar basat en 
nusos que simbolitzaven problemes, 
preocupacions,  dificultats i barreres 
que ens trobem dia a dia i que ens fre-
nen i compliquen poder aconseguir 
allò que volem (els nostres objectius i 
desitjos propis).  Tots tenim nusos que 
cal intentar desfer per tirar endavant.  
Durant aquell dia totes les persones de 
l’entitat van poder deixar els missatges 

Celebrem el Diu Mundial 
de la Salut Mental

escrits amb allò que els preocupava  i 
que els generava un nus. 

Durant aquell dia tots els missatges 
es van penjar a l’estructura i tothom 
va participar-hi ajudant a desfer els 
diferents nusos. Amb aquesta acció 
vam voler simbolitzar el valor i la pos-
sibilitat de poder resoldre les nostres 
dificultats, ajudar els altres amb les 

seves i la importància de dedicar-nos 
a fer-ho. 

Volem agrair-vos a TOTS la vostra 
participació  i col·laboració durant  
aquell dia.  La vostra valentia per es-
criure allò que us preocupa i la vostra 
dedicació per ajudar a desfer els nusos 
dels vostres companys. 

➤Els titelles, un 
bon regal solidari 
per Nadal 

Durant els últims mesos de l’any, el 
grup del Servei Ocupacional d’In-
serció (SOI) i del Servei Prelabo-
ral (SPL) van estar treballant en la 
creació d’uns titelles fets a partir de 
material reciclat del Centre Espe-
cial de Treball (CET) de Manipu-
lats i del Centre Especial de Treball 
(CET) de Serveis. Eren peces úni-

ques, ja que estan pintades i carac-
teritzades a mà. El preu de venda 
és de 3 €. Durant els divendres del 
mes de desembre, coincidint amb 
el dia de mercat municipal, el grup 
les va posar a la venda conjunta-
ment amb la parada que el Centre 
Ocupacional tenia exposada a la 
plaça de Francesc Macià. 

Cal dir que els titelles van tenir 
molt d’èxit i en dos dies de venda 
es van exhaurir quasi totes les uni-

tats. Els beneficis obtinguts de la 
venda d’aquests titelles es destina-
ran a projectes que contribueixin a 
millorar la qualitat de vida de les 
persones amb problemes de salut 
mental.
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EEl Parc del Francolí segueix la llera del 
riu de la ciutat, des de les Torres Roma 
fins al Pont del Diable. En total són més 
de 12,5 hectàrees, que fan d’aquest espai 
un dels pulmons més importants de la 
ciutat i un espai excel·lent per al lleure 
de les persones que viuen a Tarragona.

En els espais verds del Parc hi trobarem 
2.000 arbres de 70 espècies diferents, 
50.000 arbustos de 60 espècies dife-
rents, 10.000 m2 de plantes entapis-
sants, 16.000 m2 de gespa i 20.000 m2 
de prat natural. El Parc disposa d’una 
connexió amb el Pont del Diable i de 
dues connexions cap al Port i les platges.

Per a la pràctica esportiva, té de més de 2 
quilòmetres de caminals asfaltats i més 
de 3 quilòmetres de caminals de terrís.

El Parc té capacitat per poder acollir 
grans esdeveniments culturals, amb dos 
espais de grades amb capacitat per a 250 
i 750 persones assegudes, respectiva-

El Parc del Francolí de Tarragona  
ens ofereix un món de possibilitats

ment, i el gran auditori, amb capacitat 
per a 800 persones assegudes.
Per al gaudi dels més petits, el Parc dis-
posa de diverses àrees de jocs infantils 
amb el monumental vaixell pirata com 
a element insígnia de l’oci familiar.

Per als no tan petits i els grans, hi ha 
una instal·lació sofisticada i moderna de 
rampes i ressalts per a la pràctica del pa-
tinatge i d’equilibri sobre les bicicletes.

L’Ajuntament de Tarragona va concedir 
el passat 3 de novembre al Centre Espe-
cial de Treball Onada el manteniment 
dels jardins del Parc del Francolí. La tas-
ca inclou la neteja i el manteniment de 
tot el Parc, amb l’objectiu que tothom 
pugui gaudir d’aquest espai que ofereix 
la ciutat.

Per portar a terme aquest manteniment 
hem hagut de fer una anàlisi de les ne-
cessitats de cadascuna de les espècies 
d’arbres i arbustos. D’aquesta manera, 

podrem adaptar la nostra feina a les ne-
cessitats de les espècies que normalment 
no trobem a les nostres contrades.
Aquest extraordinari espai ens ofereix 
un món de possibilitats per poder por-
tar a terme la missió de la nostra Fun-
dació.

DDurant sis mesos, un grup de sis 
alumnes amb discapacitat o trastorn 
mental de Salou han participat en un 
curs de formació de jardineria bàsica 
organitzat per la Fundació Onada al 
Parc Botànic de Salou.

La valoració general del procés forma-

tiu és molt positiva, ja que s’ha pogut 
avançar en l’aprenentatge de l’ofici de 
jardiner i, al mateix temps, treballar 
aspectes generals com ara els hàbits 
personals i la relació amb l’entorn. 

Malauradament, la situació de crisi 
econòmica general no ens ajuda per 

Finalitza el curs de formació de jardineria de Salou
tal d’aconseguir la inserció d’aquestes 
persones en el món laboral.

Els alumnes participants i la Fundació 
Onada volem agrair la col·laboració 
de l’Ajuntament de Salou i el finan-
çament aportat per la Fundació Port 
Aventura.

E

L

n o t í c i e s
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EEl passat 2 de desembre vam organitzar 
la primera trobada amb les famílies del 
Centre Ocupacional de Tarragona, que 
portava per títol “Onada, de Festa”. 
La trobada va tenir lloc al Refugi 2 del 
Port de Tarragona, on vam poder com-
partir les nostres experiències, activi-
tats, moments divertits, etc.

Volem agrair especialment la gran par-
ticipació de les famílies i el seu suport 
per donar continuïtat a la trobada en 
el futur. 

Molts gràcies a tots per l’esforç, el tre-
ball i la il·lusió!

Onada, de festa

LLa Fundació Iberdrola ha donat suport 
al projecte de formació especialitzada 
en agricultura ecològica que ha portat 
a terme la Fundació Onada amb l’ob-
jectiu d’iniciar una nova activitat per a 
persones amb trastorn mental al Centre 
Especial de Treball.

Aquest projecte també ha ofert a tots els 
participants el suport en tècniques de 
recerca de feina, la proposta d’ofertes de 
treball i l’acompanyament en el procés 
d’inserció i seguiment posterior, amb la 
finalitat d’afavorir una bona integració 
laboral d’aquestes persones. 

La Fundació Iberdrola col·labora en el projecte de creació de 
llocs de treball i agricultura ecològica de la Fundació Onada

n o t í c i e s
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El curmetratge Dia a dia rep la menció 
especial del Festival Internacional de 

Cinema Solidari KO Digital

EEl KO & Digital, el Festival Internaci-
onal de Cinema Solidari que organitza 
anualment CC ONG Ajuda al Desen-
volupament, ha arribat enguany a la seva 
vuitena edició amb un total de 161 curt-
metratges, la qual cosa dobla el nombre 
de propostes presentades l’any passat.

Els curts presentats, que tracten les 
problemàtiques socials i mediambien-
tals que pateix el planeta i els projectes 
solidaris que es posen en marxa per fer-
hi front, procedeixen de Catalunya, de 
la resta de l’Estat espanyol i de països 
d’arreu del món,  com ara Bulgària, 
Alemanya, França, Anglaterra, Bòsnia, 
Argentina i els EUA.

Cal recordar que el grup de teatre del 
STO va crear el curtmetratge Dia a dia, 
un curt que fou estrenat amb motiu de 
les Festes Decennals de Valls. Aquest 
film pretén mostrar el dia a dia del seu 
protagonista, un heroi de la quotidia-
nitat. 

Aquest projecte no hauria estat possible 
sense el treball voluntari de tres amics, 
el Carles Vives, guionista i director; 
l’Oskar Elias, càmara, edició i coodi-
recció,  i l’Arantxa Piquer, actriu, realit-
zació i direcció actoral, els quals, sota el 
nom de FrameArtFilms, firmen aquest 
curt i deixen clar que no són una pro-
ductora i que el seu treball és amateur. 

FrameArtFilms va crear un guió adaptat 
als nostres recursos i que ens permetés, 
com fan sempre,  rodar sense costos.

Dia a dia, a més, ha estat seleccionat 
al VI Certamen Nacional y Especial   
de Cortos: Súbete al corto, celebrat a 
Alacant els dies 29, 30 i 1 de juny. Els 
protagonistes del curt són actors del 

grup de teatre del STO Ginesta.
Veure en pantalla gran, amb públic ex-
pert en cinema, amb curts seleccionats 
professionals... el teu treball i poder-ho 
compartir amb altra gent d’arreu d’Es-
panya ha estat una experiència molt 
gratificant i satisfactòria. Esperem que 
no sigui l’última!!!

D



pàg. 13
nexu

s
n o t í c i e s

La Fundació Ginac col·labora amb el 
Consell Comarcal de l’Alt Camp en un 

projecte de formació

DDurant els mesos d’octubre i novembre 
s’han dut a terme dues edicions d’un ta-
ller sobre la gestió de residus municipals 
al Consell Comarcal de l’Alt Camp. 

El taller ha consistit en la formació, 
tant teòrica com pràctica, en la gestió 
de residus a col·lectius amb dificultats 
d’inserció sociolaboral. 

D’una banda, en les sessions teòriques 
s’han explicat els coneixements bàsics 
sobre els tipus de residus, els sistemes 
i les instal·lacions per a la seva gestió. 
Alhora, també s’han donat a conèixer 
les eines per a la recerca de feina i la 
sensibilització de la població en aques-
ta matèria. Per altra banda, durant les 
sessions pràctiques s’han realitzat visites 

a diverses instal·lacions de recollida i 
gestió de residus. 

Aquesta actuació ha estat organitzada 
pel Consell Comarcal de l’Alt Camp, 
amb la participació de la Fundació 
Ginac, i ha comptat amb el suport de 
l’Agència de Residus de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya.

El programa “Tu ajudes” ha col·laborat en la formació 
i creació d’una brigada de pintura per tal de realitzar 
la decoració de la façana de la nau de l’Associació on 
estan ubicats els diferents serveis de la Fundació Ginac. 
Amb aquest projecte, volem convertir les nostres instal-

El projecte Ona rep el suport del programa 
“Tu ajudes” de CatalunyaCaixa

lacions no tan sols en un referent social sinó també en 
un element artístic i cultural. Per això, la intenció és 
pintar la façana amb el disseny que va sortir guanyador 
del concurs que vam realitzar per seleccionar la millor 
proposta. 
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Inici del curs 2011-2012 a l’Escola de Turisme

UUn total de 49 alumnes han iniciat la 
formació a l’Escola de Turisme en el 
marc dels Programes Innovadors, de 
Formació Ocupacional i els Programes 
de Qualificació Professional.

Enguany comptem amb el suport del 
Centre de Recursos Educatius per a 
Deficients Auditius (CREDA) per tal 
d’adaptar els continguts i el funciona-
ment de les classes a les persones amb 
discapacitat auditiva. El CREDA també 
ofereix nocions sobre el llenguatge de 
signes per tal de millorar la comunicació 
amb aquests alumnes.

La ceràmica de Montserrat Ortiz i la pintura  
de Carme Bassa a l’Escola de Turisme del Baix Penedès

EEl restaurant de l’Escola de Turisme de 
la Fundació Santa Teresa del Vendrell 
acull una nova exposició temporal, en 
aquesta ocasió les pintures de Carme 
Bassa comparteixen espai amb la cerà-
mica de Montserrat Ortiz.

L’emoció que li provoca la música és 
el fil conductor de les obres que en 
aquesta exposició presenta la pintora 
Carme Bassa. La Carme és experta en 
la tècnica encàustica tradicional, que 
barreja cera d’abelles amb diferents re-
sines i pigments. L’atrau profundament 
la riquesa dels colors ocres i blaus que 
evoquen terres i cels de la Mediterrània. 
Sense deixar l’abstracció, incorpora ele-
ments figuratius que parlen tant de la 

vida quotidiana com de les seves preo-
cupacions vitals i sentimentals. Malgrat 
les tensions expressives, intenta que la 
seva pintura ofereixi una lectura paci-
ficadora en un món massa carregat de 
duresa.

Per la seva banda, la ceramista Mont-
serrat Ortiz fa servir fang del país, fang 
vermell com la terra que cou a baixa 
temperatura i un cop acabades les peces 
en fa un engalb en negre i les esgrafia, 
fent servir moltes eines diferents.  Les 
peces de la Montse tenen l’elegància de 
les coses simples que sempre ens parlen 
de la complexitat de la vida que conté 
necessitats i solucions senzilles alhora, 
tenen una textura sòlida com la seva àni-

ma provinent de Castella i contenen la 
força del foc i del roig del fang de la terra 
on s’ha fet qui és.

Aquesta exposició es podrà visitar en 
horari de 9 h a 11 h, de dilluns a di-
vendres, i de 13 h a 15 h, de dimarts a 
divendres, fins al dia 30 d’abril 2012. 

El restaurant de l’Escola i la cafeteria 
es van posar en funcionament el passat 
mes de desembre, i estaran oberts fins 
a final de juny. 

Vine i tasta l’Escola Restaurant!
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La secció de jardineria del Viver de 
Bell-lloc col·labora amb Danone

220 treballadors de 
l’entitat participen en 
la plantació de 250 ar-
bres en una activitat de 
responsabilitat social 
empresarial organitza-
da per Danone.
El passat dilluns 23 de 
gener, es varen plantar 
250 arbres a Parets del 
Vallès, concretament a 
la zona del riu Tenes, 
entre el camp de futbol 
i el Pavelló Municipal 
d’Esports. Aquest acte, 
organitzat per Danone 
dins el pla de Responsa-
bilitat Social de l’Empre-
sa junt l’empresa Bosque 
Sostenible, va coincidir 
amb la Festa Major d’Hi-
vern del municipi. 

En la plantació dels arbres, hi van parti-
cipar més de 200 treballadors del Grup 
Danone (Danone i Fontvella, en aquest 
cas), assessorats i conduïts per un equip 
de 20 treballadors de la Fundació Viver 
de Bell-lloc, 8 oficials i encarregats i 12 
operaris, els quals van demostrar la seva 
gran capacitat per fer feines especialit-
zades i ensenyar els seus coneixements 
als altres amb total normalitat. 

Danone (www.danone.es) es va instal-
lar a Parets del Vallès l’any 1982, i actu-
alment dóna feina a 200 persones.

Bosque Sostenible, SL (www.bosque-
sostenible.com) és una empresa pione-
ra, amb seu social a Cantàbria, que es 
desenvolupa en dos camps d’acció: el 
comerç forestal responsable i els serveis 
d’aprofitament sostenible d’ecosistemes 
forestals.

L’acte vol deixar constància del compro-
mís que té la planta de Parets d’aques-
ta coneguda multinacional alimentà-
ria amb el medi ambient i la reducció 
d’emissions de diòxid de carboni, així 
com en la integració de persones amb 
discapacitat i de la implicació amb el 
municipi. 

Danone  

(www.danone.es)  

es va instal·lar a Parets  

del Vallès l’any 1982,  

i actualment dóna feina  

a 200 persones.

e l s  s e r v e i s
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eliSa: Quin va ser el teu primer contacte amb 
el món del teatre?
MARTA: Quan tenia 6 anys ja anava molt al teatre amb els de 
casa. El pare portava una antiga llibreria teatral a Barcelona, on de 
petita passava moltes hores jugant envoltada de teatre. Després, 
tothom ha fet teatre a l’escola.

mariona: Quina va ser la teva formació teatral?
MARTA: Vaig fer la carrera d’Art Dramàtic a l’Institut del Teatre 
de Barcelona.

Juli: Creus que un actor neix o es va fent?
MARTA: No ho sé. Diria que una mica de tot. Hi ha d’haver 
alguna cosa que surt de dins, però també cal preparar-se molt i 
conèixer la tècnica.

loli: Per què va decidir fer-se actriu? 
MARTA: Perquè em fessin cas! Jo era la petita de 4 germans, i 
com que no em feien cas vaig començar a fer pallassades. Quan 

entrevista a l’actriu

marta 
millÀ 

F➤fa uns mesos vam 
comptar amb la 
presència de l’ac-
triu catalana marta 
millà, que va venir 
a fer-nos una petita 
visita a la fundació 
Ginac. la vam po-
der entrevistar amb 
companys del grup 
del Servei ocupaci-
onal d’inserció, del 
Prelaboral i partici-
pants de l’activitat 
de teatre del Servei 
de teràpia ocupaci-
onal.  
aquesta és l’en-
trevista que vàrem 
fer-li:

l ' e n t r e v i s t a

en
tre

vis
ta
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tenia 12 anys vaig fer una obra de teatre 
al col·legi. Crec que ho vaig fer força 
bé perquè em van animar a continuar 
fent teatre. També és veritat que el teatre 
sempre m’ha apassionat, és màgic, és el 
que sempre he fet, no sé fer altra cosa.

montSe: Com es prepara un 
personatge?
MARTA: Coneixent la psicologia del 
personatge, treballem per dos camins. 
L’un és el comportament físic, com 
es mou, com es belluga, què fa aquell 
personatge en una situació. I l’altre és 
intentar entendre com és mou interna-
ment, com pensa, posar-te en el lloc de 
l’altre. Actuar és com jugar; és necessà-
ria la tècnica, però bàsicament és jugar.
FRANCISCO: Com a actriu, què pre-
fereixes: el teatre, el cinema o la tele-
visió? 
MARTA: He fet molt teatre, i és molt 
maco i màgic, el teatre, però ara mateix 
em quedo amb el cinema o la televisió.

eli: i com a espectadora?
MARTA: Des de l’altra banda també 
m’agrada més el cinema.

Paula: És difícil guanyar-se 
la vida com a actor professio-
nal en una època de crisi com 
l’actual? 
MARTA: Nosaltres sempre estem en 
crisi, és una feina molt inestable. Pots 
estar guanyant molts diners durant uns 
mesos i després no guanyar res; pots fer 
quatre treballs a la vegada i anar boig 
per poder-los compaginar i després pots 
estar un temps sense que surti res. Pot-
ser sí que hi ha menys feina que abans, 
però els actors no ho hem notat; estem 
habituats a treballar amb aquesta ines-
tabilitat.

mÒniCa: Com es porta la po-
pularitat quan intervens en sè-
ries tan conegudes com esta-

ció d’enllaç, temps de silenci, 
Plats bruts o Ventdelplà? 
MARTA: Al principi em molestava 
moltíssim, no entenia per què la gent 
em parava, no m’agradava i a vegades 
em feia una mica la xula. Després, amb 
el pas dels anys, vaig entendre que for-
ma part de la feina i que és maco rebre 
el suport de la gent. Aquestes persones 
que els agrada la teva feina mereixen tot 
el respecte. És maco obrir-se a la gent, 
però els dies que no estàs bé o que estàs 
trista, és difícil.

PruDenCio: i per acabar, vi 
blanc o vi negre?
MARTA: Vi negre. Per què vols sa-
ber-ho, em trauràs un tastet?
La Marta va ser molt propera a nosaltres 
i vam gaudir molt de tenir-la al nostre 
taller. Ens va fer molt feliços pel seu 
interès en el nostre curtmetratge, del 
qual ens en va fer una molt bona crítica.

Gràcies, Marta!
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Fundalis i Urbaser col·laboren a  

Calafell i Tarragona

Urbaser és una gran empresa, del grup 
ACS, que es dedica als serveis urbans 
i a la gestió de residus. L’any 2010 va 
tenir un volum de negoci de 1.498 mi-
lions d’euros i té una plantilla que su-
pera els 30.000 treballadors. Els serveis 
d’Urbaser els reben més de 50 milions 
de persones i és present en quatre con-
tinents.  

La relació entre les entitats de Fundalis i 
aquesta empresa ve de lluny. En els dar-
rers mesos, aquesta relació de benefici 
mutu s’ha materialitzat en dos projectes 
concrets que creen i consoliden ocupa-
ció per a les persones amb discapacitat 
i malaltia mental.

Per una banda, la Fundació Santa Teresa 
i Urbaser han creat la Unió Temporal 
d’Empreses Jardiners de Calafell, la qual 
ha estat adjudicatària del concurs per 
a la gestió integrada dels espais verds 
i l’arbrat viari d’aquest municipi del 
Baix Penedès. Aquesta adjudicació, de 
10 anys de durada, consolida el projecte 
que van iniciar l’Ajuntament de Calafell 
i la Fundació Santa Teresa l’any 1994 
perquè el manteniment dels espais verds 
de Calafell esdevingui un mitjà per a la 
integració laboral de persones amb dis-
capacitat intel·lectual i malaltia mental.

Per altra banda, a Tarragona, Urba-
ser, junt amb altres empreses del sec-

tor, ha constituït la Unió Temporal  
d’Empreses (UTE) Jardiners de Tarra-
gona. Aquesta UTE ha estat l’adjudi-
catària del recent concurs per al man-
teniment de la jardineria de la ciutat i 
ha contractat els serveis de la Fundació 
Onada per al manteniment dels espais 
verds dels barris de Ponent: la Floresta, 
Parc  de Riuclar, Bonavista i les Gavar-
res.

La relació entre Fundalis i Urbaser és 
cada cop més estreta, i esperem que 
segueixi produint projectes que ens 
permetin avançar en la creació d’ocu-
pació per a persones amb discapacitat i  
trastorn mental.
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LL’equip de direcció de Fundalis (Fun-
dació Santa Teresa, Fundació Onada 
i Fundació Ginac) s’ha reorganitzat, 
sota la direcció general de José Carlos 
Eiriz. 

Marta Tutusaus assumeix la màxima 
responsabilitat sobre l’àrea productiva 
i l’àmbit de l’atenció a les persones com 
a adjunta a Direcció,  i també dirigirà 
la Fundació Onada.

Gerard Fernández, fins ara gerent dels 
CET’s, també assumirà la direcció d’al-
gunes activitats assistencials.

Manel Garrido, gerent dels serveis 
transversals, desenvoluparà les funci-

Nou organigrama de Fundalis
ons actuals, però fent especial incidèn-
cia en el manteniment i desenvolupa-
ment del sistema integrat de gestió, i 
en el suport econòmic i financer a la 
gestió de tots els centres i serveis de 
totes tres fundacions.

Aquesta reorganització respon a la 
necessitat d’adaptar-nos al nou pa-
radigma en la gestió que suposen els 
Projectes Territorials Integrats. Es 
tracta de projectes com el que porta 
a terme Ginac a Alcover, el projecte 
d’Onada al Parc del Francolí, o el de 
la Fundació Santa Teresa a Calafell, i 
que tenen com antecedents l’Escola de 
Turisme del Baix Penedès i el Centre 
de Dia Anna Serra.

Són projectes que es porten a terme 
conjuntament amb els ajuntaments 
implicats, creant serveis i ocupació a 
la mateixa població, i que fomenten la 
inserció a la comunitat com a element 
essencial, potenciant el voluntariat i 
la participació social. Els resultats que 
s’aconsegueixen són molt positius, tant 
per a les persones amb discapacitat, 
com per a les seves famílies i per als 
municipis, ja que es millora la implica-
ció i satisfacció de totes les parts. 

Aquesta nova fórmula de treball amb 
els ajuntaments, i amb les famílies, se-
ran la base de les noves activitats, i el 
model a seguir en la transformació de 
les que ja tenim.

ED’acord amb el procés de col·laboració 
conjunta iniciat entre les tres entitats 
que formen Fundalis al Camp de Tar-
ragona (la Fundació Ginac, la Fundació 
Onada i la Fundació Santat Teresa), i 
tal com tenim previst en els objectius 
generals de l’exercici, durant el 2011 es 
va continuar el treball d’unificació de la 
gestió entre totes tres entitats. 

Aquest procés d’unificació persegueix, 
entre altres objectius, un enfortiment 
exterior de les entitats, així com un pro-
cés intern de racionalització i especialit-
zació que porti implícit una implanta-

Es renoven els certificats amb Applus, Onada es certifica en PRL i, en 
totes les entitats, el Voluntariat i el Prelaboral obtenen la certificació

ció d’una sistemàtica de funcionament 
consensuada i comuna.

És en aquest sentit, i pel que afecta el 
Sistema de Gestió, durant el 2011 s’ha 
continuat el treball de revisió i unifi-
cació dels sistemes, fet que ha aportat 
uns mateixos criteris en l’execució dels 
diferents processos en les entitats. 
Aquest sistema de gestió és compartit 
amb el Viver de Bell-lloc.

Paral·lelament, i d’acord amb el calen-
dari previst, durant la setmana del 3 al 
7 d’octubre van tenir lloc les auditories 

externes amb l’equip auditor d’Applus.
Una vegada més, els resultats i les va-
loracions han estat molt satisfactòries. 
El resum de les desviacions detectades 
és de:

• Qualitat (norma ISO 9001: 2008): 
S’han detectat tan sols 11 No Confor-
mitats.
• Medi Ambient (norma ISO 14001: 
2004): S’han detectat 3 No Conformi-
tats.
• Prevenció de Riscos Laborals (norma 
OHSAS 18001: 2007): S’han detectat 
9 No Conformitats.
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El Gremi d’Empreses Instal·ladores 
de Tarragona és una entitat creada 
als anys quaranta i que forma part 
de la Federació Catalana d’Instal-
ladors (FERCA). Està integrat per 
més de tres-centes cinquanta em-
preses instal·ladores, fet que el si-
tua com a gremi d’instal·ladors més 

potent de la província. Aquesta 
associació, composta per gremis 
d’àmbit comarcal, engloba més 
d’un miler d’empreses, i actual-
ment és el braç executiu de moltes 
accions que es treballen de forma 
coordinada des dels gremis comar-
cals.

El Gremi d’Empreses Instal·ladores de Tarragona s’adhereix al programa 
“Incorpora” de l’Obra Social ”la Caixa” amb la finalitat d’aplicar polítiques 

de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) entre els seus associats

DDurant el mes de setembre, la Fundació 
Tutelar de les Comarques de Tarragona, 
juntament amb la Fundación Aequitas, 
van organitzar a Tarragona la primera 
jornada de difusió de la Convenció In-
ternacional de la ONU sobre els drets de 
les persones amb discapacitat. 
 
L’acte va tenir lloc a les instal·lacions del 
Col·legi d’Advocats de Tarragona, i va ser 
presidit per la Sra. Almudena Castro-Gi-
rona, directora de la Fundación Aequi-
tas, i el Sr. Josep Gomis Martí, president 
del Patronat de la Fundació Tutelar.
 
Aquesta jornada tenia com a objectiu 
principal incentivar el coneixement 
de la situació jurídica en què es troben 
les persones amb discapacitat. Durant 
aquest esdeveniment, es van debatre 
diferents temes, alguns dels quals por-

Jornada de difusió de la Convenció Internacional  
de la ONU sobre els drets de les persones  

amb discapacitat a la Fundació Tutelar 

taven per títol “Accessibilitat universal 
i entitats locals”, “Dret a viure de forma 
independent i a ser inclòs en la comuni-
tat”, i “Qüestions testamentàries”, entre 
d’altres.  També es va presentar el llibre 
Situació actual i reptes del règim jurídic 
del treball i de les persones en situació 
d’exclusió social i amb discapacitat a 
Espanya, de David Mendoza Moreno, 
professor de l’Àrea de Dret del Treball 

i de la Seguretat Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.
 
La Fundació Tutelar de les Comarques 
de Tarragona i la Fundación Aequitas 
van agrair la participació dels ponents 
i col·laboradors, així com dels mateixos 
assistents, i esperen poder oferir temes 
d’interès per a la comunitat en properes 
jornades.

L



pàg. 21
nexu

s
n o t í c i e s

LEl passat dia 3 de desembre es va 
celebrar el Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat. Es trac-
tà d’una jornada festiva, però també 
reivindicativa, que va servir per posar 
de manifest la realitat d’aquest col-
lectiu i les dificultats amb les que ens 
trobem en aquests moments de crisi.

Les entitats de Fundalis, amb el lema 
“Tots iguals, tots diferents!”  van or-
ganitzar i participar en nombrosos 
actes a Tarragona, Torredembarra, el 
Vendrell i Valls, amb el repartiment 
de llaços taronja que representen el 
compromís amb les persones amb 
discapacitat.

Onada va organitzar amb l’Ajunta-
ment de Tarragona i les altres entitats 
de la ciutat  un  libdup i la lectura 
d’un manifest conjunt.  A la tarda va 
fer una mostra-exposició i un sopar 
amb les famílies de les persones del 
Centre Ocupacional.

A Torredembarra, com ja és tradi-
cional, es va posar una parada a la 
plaça de la Font, on es van repartir 
els llaços taronja, es va participar en 
un programa de OnaRàdio i, per 
acabar, hi va haver una recepció de 
l’alcalde i tots els regidors al saló de 
plens municipal.

La plaça del Pati, sota el lema “Balla 
per les capacitats, Valls ciutat inclu-

Celebració del Dia Internacional  
de les Persones amb Discapacitat

siva” va ser l’escenari d’un manifest i una co-
reografia dancemob, organitzat per Centre 
de lleure l’Espurna de la Fundació Ginac i 
l’Ajuntament de Valls. El vídeo es pot veure 
al youtube posant “balla per les capacitats”.

onada va organitzar amb 

l’ajuntament de tarragona i 

les altres entitats de la ciutat  

un  libdup i la lectura d’un 

manifest conjunt.
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Un any més, els cursos de formació ocu-
pacional ja funcionen a ple rendiment. 
El passat novembre, la Fundació Santa 
Teresa va posar en marxa dos cursos 
de formació, un d’especialitzat en la 
formació dels manipulats industrials i 
un altre en el camp de l’hostaleria i la 
restauració, en aquest cas a l’Escola de 
Turisme del Baix Penedès. Un total de 
25 alumnes aprendran aquests oficis fins 
a meitat de l’any vinent. 

Totes les persones que gaudeixen de 
la formació són persones amb disca-
pacitat, d’edats compreses entre els 

Comencen els cursos de formació ocupacional, 
una bona recepta per a la inserció laboral 

20 i els 50 anys, amb una situació de 
desocupació, encara que alguns tenen 
experiència laboral prèvia i d’altres és 
la primera vegada que tenen contacte 
amb el món laboral.

Aquests cursos es realitzen amb l’objec-
tiu de dotar d’una formació professio-
nal adequada les necessitats actuals del 
mercat laboral, així com orientar i ofe-
rir una sortida laboral que es consideri 
adient segons les capacitats i habilitats 
de l’alumne, una vegada superi el curs.
Els dos cursos són teoricopràctics, for-
mats per un mòdul de formació bàsica, 

desenvolupament personal i coneixe-
ment de l’entorn, i un mòdul pràctic 
d’aprenentatge de l’especialitat, així com 
la millora dels hàbits laborals.

Un any més, el curs té com a objectiu 
centrar l’atenció en l’assoliment d’uns 
bons hàbits laborals i en la formació en 
la prevenció de riscos laborals i treball 
segur.

La Fundació Santa Teresa els dóna la 
benvinguda i els encoratja perquè gau-
deixin de l’experiència i sumin l’esforç 
i les ganes d’aprendre.
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Tu hi comptes!

EEl 2011, tant Ginac com la Fundació 
Santa Teresa van celebrar la seva pri-
mera Jornada Tu hi comptes!, seguint 
el model de la Fundació Onada.

Tu hi comptes!  és un espai que ens per-
met compartir, de forma senzilla, amena 
i clara, els nous projectes i les coses que 
fem per aconseguir el benestar de les 
persones.

En cadascuna de les trobades hem 
comptat amb la participació de perso-
nes dels diferents serveis, que ens han 
explicat el que fan i com se senten, de 
voluntaris que ens han fet sentir les seves 
experiències, de treballadors que han 
volgut compartir els projectes en què 
participen, pares i mares que ens ha 
transmès els seus sentiments en veure els 
assoliments dels seus fills, representants 
d’empreses i administracions, i molta 
més gent que, dia a dia, col·labora amb 
nosaltres per fer possibles els diferents 
projectes.

La Fundació Santa Teresa  va celebrar 
la jornada Tu hi comptes! El passat dia 
22 d´octubre, a l’auditori Pau Casals 
del Vendrell, amb l’assistència de 250 
persones. Els principals projectes que 
vam poder compartir van ser:
✓ El Centre de Dia Anna Serra. El Bo-
nus de la Felicitat
✓ El Centre Especial de Treball Ventall
✓ Els Serveis d’habitatge. Noves llars-
residències del carrer Roquetes del 
Vendrell
✓ L’Escola de Turisme. Nou projecte 
laboral i formatiu a Poblet
✓ El programa de voluntariat
✓ Gent gran activa

Per la seva banda, la Fundació 
Ginac ho va fer el 18 de novem-
bre, al Centre Cultural de Valls, 
amb l’assistència de més de 400 
persones. Tots vam poder gaudir amb 
projectes com:
✓ El treball conjunt entre Kellogg’s i 
el Centre Especial de Treball Ginesta 
✓ El projecte de Mas de Forès al mu-
nicipi d’Alcover
✓ Els servis forestals del Centre Espe-
cial de Treball
✓ La comunicació com a eina d’inserció 
personal i social al Centre Ocupacional

✓ El Servei Prelaboral: taller de som-
riures i taller de ràdio.
✓ Els Serveis d’habitatge i Suport a 
l’Autonomia a la pròpia llar.

Han estat moltes les persones que han 
col·laborat per fer possibles aquests 
actes, i us volem donar a tots vosaltres 
les gràcies!   Ens retrobarem aviat, en el 
proper Tu hi comptes!!!
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Els voluntaris/àries hi han estat presents i s’han escoltat 
amb atenció les paraules dels protagonistes; també des de 
l’acció voluntària contribueixen a mantenir latent el motor 
de dignitat i justícia de vida per a tothom. No n’hi ha prou 
a conèixer els valors. Cal viure’ls i transmetre’ls.
Us el recomanem! Més informació al bloc: http://documen-
taldiferents.blogspot.com

* entrevista a les teixidores d’onada
El teler és una de les màquines més antigues que es coneixen i 
ha perdurat fins als nostres dies gairebé amb el mateix format. 
És una estructura de pals, en la qual es va teixint la tela, i 
habitualment s’hi utilitza la llana d’ovella, el cotó, o la seda. 
Cada dimecres, el Joan Pi, l’Elena i la Deborah compartei-
xen una bona estona teixint. El Joan Pi fa molts anys que 
es dedica a l’ofici de teixidor, i mitjançant el voluntariat ha 
volgut compartir amb nosaltres la seva experiència i els seus 
coneixements. 

abans de fer el voluntariat del teler, n’havíeu 
vist mai cap?
Deborah. Mai n’havia vist cap. De fet, mai havia sentit a 
parlar d’aquest ofici. És un ofici que m’agrada molt.

Parlem de voluntariat, vols...?

Parlem de voluntariat, vols... ?

e l s  s e r v e i s

➤Què aporta el  
voluntariat a la  
nostra societat?

“El voluntariat no és una forma d’estar, sinó una forma 
de ser; no es tracta només de les hores que es dediquen 
a les diferents tasques, sinó d’estar atents i oberts so-
lidàriament a la millora estructural de la societat en 
què vivim, a la lluita per un món més just, solidari, 
equitatiu i igualitari”.  “No és el que faig, és per què 
ho faig”.

* 2011, any europeu del Voluntariat

En el marc dels actes de l’Any Europeu del Voluntari-
at, la Fundació Ginesta, a Valls, i la  Fundació Santa 
Teresa, juntament amb el CineClub vendrellenc, al 
Vendrell, van presentar el documental “Diferents. 
Conèixer el passat per entendre el present i assolir 
el futur”.
El documental “Diferents”, creat pel Grup Caliu-
Iniciatives pel Lleure, una associació de Barcelona, 
se centra a recuperar la memòria històrica de dos col-
lectius oblidats: el de les persones amb discapacitat 
intel·lectual i el de les persones amb problemes de salut 
mental. La cinta es remunta a dos moments del passat, 
l’Alemanya nazi i l’Espanya franquista, per mostrar 
els fets de discriminació silenciats que patien aquests 
col·lectius.
El film és el resultat de 14 mesos de treball, de do-
cumentació, d’entrevistes i gravacions en llocs com 
Madrid, Alemanya i Catalunya.
Els mateixos protagonistes implicats en la seva cre-
ació ens han donat el seu testimoni, i amb les seves 
reflexions ens han ajudat a entendre que cal seguir 
sensibilitzant la societat per tal de trencar mites, pre-
judicis, estereotips, i per canviar actituds que promo-
guin un canvi social cap a una societat més inclusiva 
i igualitària.
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Parlem de voluntariat, vols... ? 

Elena. Igual com ha dit  la Deborah, ho 
desconeixia totalment.

ara ja fa un temps que feu 
aquest voluntariat i domineu 
la tècnica. Què sentiu mentre 
teixiu?
Elena. Mentre estic teixint he d’estar 
molt concentrada perquè he de coor-
dinar molt bé el moviment dels pedals 
amb el moviment de la llançadora. Si 
alguna vegada hi ha massa xivarri al meu 
voltant, he de demanar que facin silenci 
per poder teixir bé.
Deborah. Teixir és molt relaxant per a 
mi. M’agrada molt perquè cada vegada 

en sabem més,  i aprenem a fer coses 
més difícils.  

Què és el que més i el que 
menys us agrada d’aquest vo-
luntariat?
Deborah. El que menys m’agrada és 
filar l’agulla, perquè sóc esquerrana i 
em costa molt. El que més m’agrada és 
coordinar el moviment dels pedals.
Elena. El que menys m’agrada és prepa-
rar la llana per poder teixir. Nosaltres 
ho fem manualment, però, en canvi, hi 

ha molts telers que tenen aquesta tasca 
mecanitzada. El que més m’agrada és el 
soroll que fa el teler, el so de la llança-
dora i dels pedals.

Quantes hores a la setmana 
treballeu amb el teler?
Deborah / Elena. Actualment 2 hores, 
però ara que ja dominem la tècnica ens 
hi podrem dedicar més  estona.

De quina de les peces que heu 
fet amb el teler n’esteu més 
orgulloses?
Deborah. A mi m’agraden totes. La que 
més m’ha agradat és un petit tapet; tam-
bé l’última peça que estem fent ara, que 
té colors molt vistosos.
Elena. Em quedo amb l’últim fu-
lard, perquè és molt modern i amb 
moltes coloraines.

* el projecte de volunta-

riat s’inicia a Calafell 
VOLS? Aportar coneixements, 
on es produeixen interrelacions 
mitjançant un intercanvi  d’ex-
periències i coneixements, és el 
programa que ha donat el tret 
de sortida al VOLUNTARIAT amb el 
grup del STO de Calafell.
Amb el suport voluntari sumem conei-
xements, experiències, generem respon-
sabilitats, noves observacions, potenci-
em capacitats, compartim motivacions 
personals, realitzem noves amistats, 
transmitim valors i, sobretot, establim 
vincles amb la ciutadania del municipi.
Aquest mes de novembre s’han inici-
at les actuacions voluntàries i les col-
laboracions amb diferents temes: la 
teràpia assistida amb animals, les tèc-
niques artístiques amb pintura, la vi-

sita guiada a la Ciutadella Ibèrica, les 
lectures i la tertúlia compartides amb 
un familiar, etc. També s’està valorant 
la possibilitat de poder donar sortida 
activa a un taller de ràdio.
Totes aquestes experiències han estat 
motivadores, per la qual cosa us en mos-
trem les imatges.
“En un món que canvia constantment, 
i amb creixents desigualtats socials, el 

voluntariat continua sent una eina per 
a la transformació social, ja que fa pale-
ses les necessitats i la manca d’igualtat 
d’oportunitats de moltes persones i col-
lectius, així com les injustícies socials 
i globals que les causen”. Participar és 
actuar!

* formació: Curs sobre 
demències
Durant el mes de novembre de 2011, 
un grup de vint-i-tres persones, entre 
elles professionals i voluntaris/àries de 
la Fundació Santa Teresa, del Centre 
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Parlem de voluntariat, vols ?

de dia Anna Serra i de la residència 
d’avis de la Muntanyeta, van assistir 
a un curs sobre demències.
Aquest curs va proporcionar el conei-
xement de conceptes vinculats 

a l’envelliment saludable, l’envelli-
ment patològic, les demències, etc. 
També va donar a conèixer els prin-
cipis bàsics d’atenció d’una persona 
amb demència i es van explicar les 
habilitats socials que necessita el vo-
luntari/ària per tal de relacionar-se 
amb les persones que pateixen aques-
ta malaltia. De la mateixa manera, es 
van fomentar actituds i estratègies 
per afrontar situacions difícils, i els 
assistents es van poder posar en la 

pell de les persones que estan envellint 
amb aquesta malaltia, a les quals cal do-
nar suport humà i professional. 
La formació és una oportunitat que ens 
permet conèixer i incorporar noves ei-

nes i estratègies per desenvolupar, i 
millorar qualitativament, les activi-
tats voluntàries o professionals que 
portem a terme. Reflexionar i prendre 
consciencia és important!

* el voluntariat a mas de 
forès

Mas de Forès s’enriqueix cada dia d’ac-
tivitats amb voluntaris. El voluntariat 
a Mas de Forès ha estat una realitat 

gràcies a un grup important de 

persones d’Alcover i rodalia que 
s’han implicat en el projecte, i a la 
vegada comparteixen amb nosaltres 
estones molt agradables. Amb ells 
estem aprenent a restaurar mobles, a 
cuinar, a fer manualitats, a elaborar 
pessebres, a practicar diverses disci-
plines esportives i a fer senderisme. 
Els voluntaris formen part de l’es-
sència d’aquest projecte polivalent, 
que vol seguir creixent amb més 
aportacions, en el qual tots plegats 
aprenem, gaudim i ens carreguem de 
piles d’energia voluntària.
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Parlem de voluntariat, vols ? 

➤Més enllà del mur

El relat “Més enllà del mur”, de Gemma Ventura Farré, vo-
luntària del programa “VOLS QUEDAR?” de la Fundació 
Santa Teresa del Vendrell, ha estat considerat pel Jurat el 
millor relat dels 77 que s’han presentat en aquesta 2a edició 
del Concurs de Relats de Voluntariat Social que promoci-
ona la Federació Catalana de Voluntariat Social. D’aquesta 
manera, ha guanyat el primer premi! Enhorabona, Gemma!

més enllà del mur

Entre la transparència subtil i delicada de la humanitat; 
entre el fil descaradament egocèntric i tremolosament des-
vergonyit que cenyeix cada persona al sac de la societat, i, 
més enllà de les muntanyes materials que captiven l’afany 
dels nostres ulls, confesso amb la voluntat ferma i tendra 
de compartir-ho, que he descobert un nou món. 
Un món del qual he decidit fer-me’n voluntària, ja que està 
ple de persones que m’han ensenyat, sense tenir cap llibre 
entre les mans, què és la vida. Que simple que és estimar 
si ets capaç de trencar tots els prejudicis, de mirar els ulls 
de les altres persones sense tenir en compte de quin color 
tenen tenyida la pell, d’on vénen, quin ha estat el seu passat 
o si són capaços de fer més o menys coses que tu! Que clar 
i cristal·lí és el contacte amb aquells que no creuen, ni tan 
sols entenen, les escales en què es divideix la societat!
Tinc vint anys, i sóc conscient que encara em queda molt 

per aprendre, per 
desvestir experièn-
cies, per viure, per 
equivocar-me, però 
també per encertar, i 
estic més que segura 
que aquesta última 
via l’he justificada 
escollint el camí de 
donar i rebre. Do-
nar el meu temps per rebre consells ètics i amables, per 
dibuixar un somriure ben planer i així sentir el tacte de la 
raó, per escoltar i per aprendre que hi ha cors que no tenen 
carcasses, que no estan rebosats de murs. 
El Dani és el noi amb qui, juntament amb un grup d’amics, 
agafem més la funció d’amics que de voluntaris. Un cop al 
mes li ensenyem el nostre món, els llocs on acostumem a 
anar a prendre quelcom, el cinema, els nostres hobbies, 
és a dir, tot allò que d’alguna manera també forma part 
de la rutina d’una colla d’amics. Mentrestant, ell espera 
impacient el dia en què destaparà el nou al·licient d’aque-
lla experiència, el dia en què ell ens obrirà de nou tots els 
sentits per gaudir, el doble que nosaltres, de tot el que va 
degustant. Aquesta, segurament, ha estat la primera lliçó 
que, sense adonar-se’n, ha compartit amb nosaltres, i ara, 
segurament que amb tant de gust, també amb tu. 




