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Mas Forès,  
un gran projecte per  
a les persones d’Alcover
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Editorial

El Centre Especial de Treball Ventall, des del passat mes de març, ha 
deixat de fer el manteniment de les zones enjardinades i la neteja dels 
carrers de Banyeres del Penedès, ja que ha perdut els concursos i una 
gran empresa se n’ha fet càrrec.

Banyeres va ser el primer municipi de la comarca del Baix Penedès que 
va apostar pels serveis del CET Ventall, cap allà el 1993, i estem molt 
agraïts tant dels seus responsables polítics com dels veïns del municipi 
per l’acollida i el suport que ens han ofert durant aquests 19 anys. El 
CET Ventall està convençut que amb la voluntat i  el convenciment de 
tots es trobaran noves fórmules de col·laboració amb aquest municipi.

Sens dubte aquesta situació és una bona oportunitat per aprendre’n: en 
un entorn de greu crisi econòmica, amb una forta competència de les 
grans empreses, cal estar més atents que mai, oferint el millor servei i 
entenent la importància de la responsabilitat social de cadascun de no·
saltres, o bé les persones amb dificultats més greus d’inserció en pagaran 
les conseqüències... 

Des de Fundalis, assumim aquesta responsabilitat i ens comprometem 
a treballar, més dur si és possible, per mantenir el nivell d’ocupació ac·
tual de les persones amb discapacitat o trastorn mental de les nostres 
entitats, millorar l’ocupabilitat d’aquest sector i potenciar la creació de 
nova ocupació.
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L’Ajuntament d’Alcover va adjudicar a 
la Fundació Ginac el contracte de ma·
soveria de la finca municipal de Mas de 
Forès. L’objecte del contracte és el man·
teniment i vigilància de l’àrea recreativa 
de Mas de Forès i dels edificis inclosos. 

La finca de Mas de Forès, situada a la vall 
del riu Glorieta, a 3 km d’Alcover i 500 
m de l’ermita del Remei, està inclosa dins 
el Pla d’Espais d’Especial Interès Natural 
(PEIN) i la Xarxa Natura 2000. 

Des de començament d’any, la Fundació 
i l’Ajuntament col·laborem per desenvo·
lupar un projecte, que pretén arribar a 
ser un referent dins de l’àmbit català, de 
proximitat, sostenibilitat social, econò·
mica i ambiental, accessible per a totes les 
persones. Està plantejat com la suma i la 
integració de diferents propostes, instal·
lacions i serveis, per tal d’aconseguir una 
oferta summament atractiva i pensada 
per a públics i motivacions diverses, que 
aporta valor pel conjunt d’agents del ter·
ritori, des del compromís social amb els 
col·lectius més desfavorits.

Partint de Mas de Forès, volem impulsar 
múltiples serveis i activitats que suposin 
una millora de la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental, i alhora potenciïn la conscien·
ciació i cohesió social. Per fer·ho possi·
ble, hem iniciat un procés per tal que les 
persones d’Alcover que vulguin puguin 
quedar·se al seu municipi i  rebre els ser·

veis que necessiten. Volem que sigui un 
projecte que doni un valor a l’entorn.

Actualment  un grup de persones de 
diferents serveis de la Fundació, fan tot 
tipus d’activitats dins del municipi 
d’Alcover, aprofitant tots els recursos 
existents a l’entorn, i integrant col·
lectius, i d’aquesta manera trencant el 
paradigma que cada col·lectiu necessita 
el seu espai i els seus professionals. Par·
ticipen del Mercat setmanal i tenen un 
programa quinzenal a Ràdio Alcover. 
Mas de Forès ens ha ofert la possibi·
litat de tenir una llar amb suport i la 
possibilitat de fer tasques de formació 
a les persones amb trastorn mental, 
en concret en les especialitats de jardi·
neria i manteniment. Ens ha permès 
la creació de treball en les activitats 
forestals i en l’elaboració d’un projecte 
de recuperació de jardí botànic i crea·
ció d’horts de conreu ecològic. 

Mas de Forès,  un gran projecte  
per a les persones d’Alcover!

aquest projecte és possible 

gràcies a la confiança que 

ha dipositat l’ajuntament 

d’alcover en  la  

fundació Ginac, el suport 

de la Diputació de  

tarragona, la fundació la 

Caixa, i la fundació  

Catalunya Caixa. Donem les 

gràcies a la bona acollida 

dels ciutadans i ciutadanes 

d’alcover, al convenciment 

i motivació dels voluntaris 

i a la il·lusió i motivació de 

totes les persones que  

participen en el projecte.
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“Per a molts de nosaltres, la comunica·
ció és relativament fàcil i tan natural que 
gairebé no hi parem esment. Tanmateix, 
l’habilitat de comunicar·se entre les per·
sones és vital de cara al seu desenvolupa·
ment, la seva salut i la seva felicitat. Ens 
comuniquem no sols per expressar als 
altres les nostres necessitats, sinó també 
per intercanviar informació i expressar 
les nostres emocions.

Una persona que no pot parlar ha de 
disposar d’un mitjà, encara que sigui 
senzill, per poder comunicar·se. Cal no 
oblidar que la impossibilitat de parlar 
impedeix la participació en molts  àm·
bits de la vida i genera frustració.

Participació de la Fundació Santa Teresa  
en el CONGRÉS ISAAC 2010

COMUNICANT MONS
Els sistemes de comunicació augmenta·
tiva i alternativa constitueixen una me·
sura d’habilitació dirigida a facilitar la 
comprensió i l’expressió del llenguatge.” 
(Emili Soro).

Aquest any la 14a Conferència Bien·
nal d’ISAAC (Societat Internacional 
per a la Comunicació Augmentativa i 
Alternativa) s’ha celebrat a Barcelona 
del 24 al 29 de juliol i ha portat per nom 
“COMUNICANT MONS”.

Des de la Fundació Sta. Teresa hi hem 
estat presents, i participatius!,  formant 
part dels tallers, rebent interessant in·
formació de les diferents ponències 
programades i exposant, mitjançant un 
pòster, una experiència vital de comu·
nicació que portem a terme amb una de 
les usuàries del  Servei de Teràpia Ocu·
pacional.

La valoració ha sigut molt positiva, ja 
que ens ha plantejat moltes reflexions 
sobre la importància vital de la comuni·
cació a les nostres vides i sobre la neces·
sitat d’obrir oportunitats comunicatives 
a les persones que tenen dificultats de 
comunicació oral.

a c t u a l i t a t

“Comunicar és exercir la 

qualitat d’ésser humà”; 

“Comunicar és expressar-

se”; ”Comunicar és inte-

ractuar”; “Comunicar és 

relacionar-se”; “Comunicar 

és projectar-se”; “Comuni-

car és obrir-se al món”...

La Fundació Caixa Catalunya va ce·
dir fa uns mesos la titularitat del por·
tal Compra Social a la Fundació Santa 
Teresa. L’objectiu d’aquest portal és fer 
augmentar l’impacte social de totes les 

El portal que facilita la compra responsable
entitats d’economia social catalanes 
(empreses d’inserció, centres especials 
de treball i entitats de comerç just) que 
promouen la inclusió al mercat de tre·
ball de persones en situació o risc d’ex·
clusió social.
La primera tasca important que estem 
portant a terme és l’actualització de to·
tes les dades de les 224 entitats que en 

formen part. Els productes i serveis que 
s’ofereixen al portal estan classificats en 
20 apartats amb un total de 273 activi·
tats diferents.
Convençuts que Compra Social és una 
bona eina per promocionar aquestes 
entitats, estem buscant aliats que ens 
permetin mantenir·lo i fer·lo créixer, 
incrementant·ne les utilitats. 
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Ja fa més de 5 anys que la Fundació 
Santa Teresa del Vendrell coordina les 
entitats que formen part del programa 
INCORPORA de “la Caixa”.

Al llarg d’aquests anys, el programa ha 
assolit a les comarques tarragonines:
791 insercions 
371 empreses vinculades al programa
28 convenis amb empreses
4 convenis amb agrupacions empre·
sarials

(dades de tancament 2010) 

A través d’aquest projecte, “la Caixa” 
dóna suport a iniciatives a favor de la 
integració sociolaboral de persones 
amb dificultats especials per accedir a 
una nova feina.

Les entitats que col·laboren en el pro·

INCORPORA
grama faciliten a les empreses del Camp 
de Tarragona i les Terres de l’Ebre la 
contractació de persones amb més di·
ficultats. 

En aquest 2011, la implantació d’una 
plataforma intranet ha de permetre mi·
llorar el treball en xarxa entre les dife·
rents entitats que el conformen, així com 
evolucionar en la transversalitat d’altres 
programes com el Re INCORPORAT, 
adreçat a col·lectius privats de llibertat, 
o el SARU (Servei d’Acompanyament 
al Reconeixement Universitari), i molts 
d’altres que a poc a poc giraran al vol·
tant del programa INCORPORA de 
“la Caixa”.

Som a les portes de la renovació d’un nou 
conveni (2011·2012) que ha de permetre 
continuar amb els objectius d’inserció 
laboral de les persones a les quals ens 
adrecem i ampliar el nombre d’empreses 
que formin part del programa. 

No són objectius fàcils per als temps 
que ens toquen viure, però el conjunt 
de tècnics que dia a dia visiten les em·
preses i entrevisten els candidats/es ens 
esperona a saber que estem en un bon 
camí i que cada dia anem avançant.

Per saber una mica més del programa, 
podeu visitar les pàgines web www.
incorporatarragona.cat o www.in·
corpora.org.

Aprodisca, Taller Baix Camp, L’Heu·
ra, Creu Roja de les Terres de l’Ebre, 
Fundació ECOM, GINAC, ONADA, 
FIAS i Fundació Sta. Teresa del Ven·
drell són les entitats de referència del 
programa INCORPORA de “la Caixa”  
en el territori.

Marti Terès i Ríos
Coordinació Programa Incorpora 

Tarragona
Fundació “la Caixa”

coordinacio@incorporatarragona.cat 

Des de fa alguns mesos, Sinergrup 
assessora les entitats sòcies i els seus 

Programa Qualifica’t
professionals que treballen en els ser·
veis d’atenció a la persona per tal que 
puguin validar la seva experiència pro·
fessional.

Aquest assessorament es desenvolupa en 
virtut del conveni signat entre Dincat i 
el Departament d’Educació i la voluntat 
de Sinergrup de donar suport a les seves 
entitats.

Fins ara s’ha fet l’acompanyament als 
responsables dels diferents serveis en 
l’elaboració dels expedients, les sessions 
informatives de grup i, en alguns casos, 
l’assessorament més personalitzat. 

Actualment ja han validat la seva experi·
ència cinc professionals de la Fundació 
Santa Teresa del Vendrell, a l’institut 
Andreu Nin.
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L’Ajuntament de Cubelles torna a confiar a la 
Fundació Santa Teresa el servei de  

manteniment de les àrees verdes del municipi 

L

D

La Fundació Santa Teresa del Vendrell 
ha estat l’empresa adjudicatària dels 
treballs de manteniment de la zona B 
de Cubelles. 

La proposta organitzativa està basada 
en un profund coneixement de la reali·
tat del municipi, de cada urbanització, 
de cada barri i de cada jardí, ja que des 
de l’any 2002 la Fundació Santa Tere·
sa (Ventall) ha mantingut una relació 
continuada amb l’Ajuntament de Cube·
lles. Durant els primers tres anys es va 
realitzar l’esporga de tot l’arbrat públic 
i, renovada any rere any la confiança, 
el 2006 es va fer un important pas en·
davant, amb l’atorgament de  totes les 

tasques del servei de manteniment de les 
àrees verdes de Cubelles (zona B).

Durant aquest anys, Ventall  ha  man·
tingut anualment 4.764 arbres, 42.943 
m2 de gespa, 229.732 m2 de superfícies 
per desbrossar i 72.611 m2 de superfí·
cies terroses, entre d’altres tipus de ve·
getació. A més, també  ha estat present 
en els concursos de jardins que s’han 
organitzat, en els tallers de la Festa de 
la Rosa, en la Festa de la Diversitat i 
guarnint els parterres de les Festes de 
la Verema. També s’ha consolidat un 
projecte de participació activa de les 
escoles de la vila,  organitzant tallers 
d’educació ambiental en els quals han 

participat més de 1.800 nens i nenes 
de Cubelles.

La nova proposta aprovada per l’Ajun·
tament de Cubelles ajusta els recursos 
assignats, repensant l’organització, el 
disseny dels jardins, i els mètodes de tre·
ball, mantenint un bon nivell de qualitat 
dels serveis als ciutadans.

Gràcies a la sensibilitat i a la confiança 
de l’Ajuntament de Cubelles, mitjançant 
la realització de totes aquestes activitats 
de l’àmbit de la jardineria s’han integrat 
laboralment un grup de persones amb 
discapacitat i d’altres persones amb di·
ficultats d’inserció laboral.

Després de guanyar el concurs per a 
l’adjudicació del contracte amb l’Ajun·
tament de l’Arboç, els nous treballadors 
de la Fundació Santa Teresa han iniciat 
la neteja de totes les vies públiques del 
nucli urbà, la neteja de petites zones en·
jardinades, dels escossells dels arbres i 
el buidat de papereres.

El servei es porta a terme a partir de 
diferents itineraris, amb seguiment 

la posada en funcionament 

d’aquest nou servei ha per-

mès la creació de 4 llocs 

de treball per a persones 

amb dificultats d’inserció.

Ventall es fa càrrec de la neteja viària 
del municipi de l’Arboç

per GPS, i inclou un sistema de gestió 
integral del servei mitjançant una nova 
aplicació informàtica, creada pel servei 
tècnic de la Fundació, que ens facilita 
tot tipus de dades. Aquest servei es 
complementa amb una campanya de 
sensibilització ciutadana.

Estem convençuts que l’adaptació i fle·
xibilitat dels nostres serveis, com s’ha 
fet en aquest contracte de l’Arboç, ens 

permetrà continuar avançant en la in·
clusió social i laboral de les persones 
amb dificultats d’inserció, tot i la greu 
crisi econòmica actual.
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Noves concessions del servei de manteniment 

d’espais verds del municipi de Calafell
L’Ajuntament de Calafell ha renovat la 
confiança en el CET Ventall per a la rea·
lització dels serveis de manteniment dels 
espais verds públics.

L’Ajuntament ha dividit en dos sectors 
la jardineria pública del municipi. El 
Ventall treballarà en tots dos sectors: el 
primer ha estat adjudicat directament 
a la Fundació i ens permet mantenir 
el lloc de treball de 10 persones en 3 
equips de manteniment; en el segon, en 
col·laboració amb Urbaser SA, amb la 
creació de la Unió Temporal d’Empre·
ses Jardiners de Calafell, s’ocuparan 16 
persones en 4 equips de treball.

Aquests serveis comprenen les feines de 
manteniment i neteja dels espais verds 
públics amb diversitat de maquinària i 
vehicles (entre els quals n’hi ha alguns de 
propulsats amb biodièsel o d’elèctrics); 

així com el manteniment de l’arbrat, la re·
cuperació d’espais degradats o la millora 
de la seva sostenibilitat i el suport tècnic 
en projectes de jardineria i paisatgisme o 
en la realització de campanyes de sensi·
bilització ambiental i de conscienciació 
ciutadana.

Aquests serveis es basen en un control 
i seguiment qualitatiu exhaustiu de les 
feines i dels espais per part de tot l’equip 
(començant pels mateixos jardiners i pas·
sant pels encarregats, tècnics i responsa·
bles), sota la perspectiva d’una millora 
contínua i d’una constant adaptació a les 
necessitats dels espais i dels ciutadans. 
Com a suport innovador, els equips 
compten amb l’ús d’una aplicació infor·
màtica de registre, control, seguiment i 
interrelació de totes les dades vinculades 
als serveis: els inventaris dels espais verds, 
les ordres de treball, les feines executa·

des, comunicats, queixes o suggeriments 
dels clients o usuaris dels espais verds, 
les inspeccions de qualitat internes o 
externes, les propostes de millora, les 
compres, etc.

Els projectes de gestió presentats a 
l’Ajuntament representen un pas més i 
un repte important de cara al futur que 
ens permetrà millorar la gestió dels es·
pais verds. En l’entorn de crisi actual, 
cal reinventar·se, millorar els sistemes 
de treball, tenir en compte els punts de 
vista de tots els agents implicats i avan·
çar en eficiència, ajustant al màxim els 
recursos econòmics. 

Gràcies a aquests nous contractes, po·
drem mantenir els llocs de treball que 
tenim a Calafell i continuar treballant 
per la inserció laboral i social de les per·
sones amb més dificultats. 

Aquests últims mesos han aparegut 
moltes notícies a la premsa comarcal 
relacionades amb la cessió d’un solar, 
al carrer de Jesús del Poble de Calafell, 
per tal de construir·hi un centre ocu·
pacional. 

Va ser al mes de març que l’Ajuntament 
de Calafell va cedir a la Fundació Santa 
Teresa un solar de  560 m², ubicat a la 
cruïlla del carrer Jesús amb el camí de 
l’Escarnosa.

L’Ajuntament de Calafell cedeix un solar  
a la Fundació Santa Teresa

Des de fa anys, la Fundació ha manifes·
tat la seva voluntat de descentralitzar els 
serveis a les persones amb discapacitat 
de la comarca, creant centres més petits 
i propers a la residència habitual de les 
persones que hi assisteixen. La Fundació 
entén que aquesta proximitat facilita 
la inserció social d’aquestes persones, 
potencia les relacions amb el seu entorn 
proper i fomenta l’ús i la participació 
en els serveis i les activitats de la comu·
nitat. 

Amb aquesta voluntat, la Fundació vol 
crear un nou Centre Ocupacional a Cala·
fell per tal que les persones de Calafell que 
ho desitgin es puguin quedar a Calafell i 
no hagin d’anar cada dia al Vendrell.

Actualment la Fundació està estudiant 
la idoneïtat del solar del carrer de Jesús, 
les característiques de la construcció que 
caldrà fer, així com també el finançament 
d’aquesta inversió (que en aquests mo·
ments no és gens fàcil).
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Festa de la Rosa del Vendrell 2011

E
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Els dies 7 i 8 de maig, l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament del Vendrell 
va organitzar la Festa de la Primavera.

El Departament d’Educació Mediambi·
ental i l’Àrea de Manteniment dels espais 
verds del Vendrell, de CET Serveis, va 
col·laborar amb el muntatge d’un jardí 
i d’unes activitats mediambientals per a 
infants que es van realitzar a la Rambla 
del Vendrell.

El Ventall participa a la Festa de la Rosa 
des de l’any1998, i el desenvolupament 
de les activitats mediambientals es por·
ten a terme des de l’any 2005.  

Amb el jardí efímer es volien potenciar 
els valors de compartir un espai comú, 
realitzar activitats lúdiques i partici·
patives i reforçar les actituds cíviques i 
mediambientals positives.

A més, es van realitzar cinc tallers 
d’educació mediambiental destinats 
als infants de totes les edats, però en 
els quals també hi tenien cabuda pares 
i mares, avis i àvies i tothom que s’hi 
volgués apropar.

El darrer era un taller on es donava a 
conèixer (o a recordar!) un joc tradici·
onal: el joc de les bitlles catalanes. Va 
ser tot un èxit tant entre els infants, i 
també entre els adults.

No voldríem acabar aquest escrit sense 
agrair l’estreta col·laboració dels nos·
tres companys del STO i, sobretot, la 
d’aquells voluntaris dels departaments 
de la nostra Fundació que van voler des·
tinar part del seu temps lliure a partici·
par en una activitat de la Fundació.

Durant aquests dos dies, matí i tarda, 

van passar pel jardí i van poder fer les 
activitats organitzades més de 800 nens 
i nenes. 

Creiem que, amb la presència del Ven·
tall a la Festa de la Rosa, hem tingut 
l’oportunitat de donar a conèixer els 
valors de la Fundació.

De ben segur que ja heu rebut la gra·
titud de tots els nens i nenes que van 
gaudir de la vostra feina, però, de tot 
cor, volem expressar el nostre més sin·
cer agraïment: al Jan (que organitza les 
activitats), a la Viky i l’Ester (que orga·
nitzen tot el muntatge), al Joan M., al 
Jorge, al Jordi, a l’Eva, al David, al Rafa, 
a la Lourdes, a la Laura, a l’Antònia, a 
la Laura, al Toni, al Josep, al Jordi, al 
Pep, al Pere, al Rodolf i a tota la resta de 
persones que vau fer possibles aquests 
actes.

E

Aquest projecte serà possible 
gràcies a la voluntat de col·
laboració de  l’Ajuntament 
de Cunit  amb la Fundació 
Santa Teresa. 

L’Ajuntament de Cunit ha 
iniciat els tràmits per cedir a 
la Fundació Santa Teresa l’edi·
fici de l’antic restaurant L’Avi 
Pau.
Es tracta d’un edifici de planta 
rodona, amb dues alçades, que 
disposa de 600m² i està ubicat 

L’Avi Pau, un projecte de futur
a la N·340, dins del nucli 
urbà de Cunit. Malaura·
dament, aquest espai va 
ser objecte d’actes vandà·
lics, robatoris i, fins i tot, 
va patir un incendi, motiu 
pel qual a hores d’ara està 
totalment destrossat per 
dins.
Conjuntament amb l’Ajun·
tament, s’han valorat al·
guns possibles usos per 
a l’edifici, però ens hem 
compromès a disposar 

d’un projecte complet, en el termini màxim d’un any, que 
ens permeti identificar els serveis que són més prioritaris 
per a les persones dependents al municipi de Cunit, per tal 
de poder·hi donar cobertura des d’aquest espai.
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Casal d’estiu i conciliació laboral i familiar 
a la Fundació Santa Teresa del Vendrell

teixes instal·lacions de la Fundació, 
faciliten als pares l‘organització en 
l’època de vacances escolars.

Per la seva banda, el director gene·
ral de Joventut, ha volgut destacar 
com a fet rellevant que els nens i les 
nenes comparteixin activitats amb 
les persones amb discapacitat, una 
manera d’aprendre a acceptar les 
diferències i a reconèixer les seves 
capacitats.

Les activitats del Casal que impulsa el 
Ventall van començar el passat dia 27 de 
juny i s’allargaran fins al 31 d’agost. A 
banda de diferents tallers i manualitats 
que es realitzen a la Fundació, els nens 
també fan sortides a diversos indrets de 
la ciutat i a les platges o a les piscines. A 
banda dels monitors, en totes les activitats 
també col·laboren diversos voluntaris. 

EEl director general de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya, Antoni 
Reig, ha visitat aquest dimarts el casal 
d’estiu de la  Fundació Santa Teresa del 
Vendrell.

Per segon any consecutiu, l’entitat ha 
organitzat un casal d’estiu dirigits als 
fills dels treballadors i treballadores 
de la Fundació, un projecte innovador 
que permet conciliar la vida laboral i 
familiar, ja que els fills dels empleats 
realitzen tallers i diferents activitats en 
el mateix horari que els seus pares estan 
treballant.

Segons el director general de la Fun·
dació, José Carlos Eiriz, la iniciativa va 
sorgir arran d’una proposta del Comitè 
d’Empresa per intentar conciliar la vida 
laboral i familiar. La flexibilitat en els 
horaris i la ubicació del Casal, a les ma·

És un projecte innovador que, des de la 
Generalitat de Catalunya, han valorat 
molt positivament, en el sentit que ofe·
reix un valor afegit a les persones, aposta 
per la conciliació laboral i familiar, per 
la creació de llocs de treball de les perso·
nes amb discapacitat, per la riquesa que 
aporta el voluntariat i per l’educació en 
valors en un context de normalitat.

EEl darrer mes de març es portà a terme 
la segona activitat dedicada a l’educació 
en el temps de lleure a la Fundació Pri·
vada Santa Teresa, els casals de Setmana 
Blanca.

Del 7 a l’11 de març es va posar a bu·
llir una olla, els ingredients que hi vam 
abocar eren diversos, alguns únics, altres 
comuns però a la vegada irrepetibles..., 
nens i nenes, voluntaris, companys de 
l’STO, joies, feltre, punts de llibre, mo·

nitors d’STO, petanca, un rocòdrom, 
una cuinera, galetes, el Tasta, llibretes, 
carpetes i amb l’ànima i empatia de 
dues monitores com a espècies de con·
diment, no cal dubtar de que l’àpat va 
ser suculent.

Uns el van trobar dolç, uns altres salat, 
uns altres greixós, uns altres lleuger..., 
però pensem, que la joia de compartir  
taula amb tots, va deixar a tothom un 
bon regust de boca.

Casals Setmana Blanca
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Aquest projecte neix a partir de la pro·
posta de la família de Martí Guinovart 
Figueras de cedir a la Fundació Onada 
una finca agrícola. Amb aquesta cessió, 
la Fundació podrà aproximar els seus 
serveis d’atenció a les persones amb dis·
capacitat i/o trastorn mental, al muni·
cipi del Morell. 
Conjuntament amb l’Ajuntament i els 
pagesos de la Cooperativa Agrícola del 
municipi, es vol recuperar el conegut 

La Fundació Onada, al Morell
préssec del Morell, amb les varietats 
que han anat desapareixent amb el pas 
dels anys. Ja s’han realitzat les tasques 
de subsolat, fressat,  i plantació de 250 
peus d’ametller. Durant el mes de setem·
bre es realitzaran els empelts.
Cal destacar el caràcter innovador 
d’aquest projecte, desenvolupat con·
juntament pels serveis assistencials i 
els serveis productius de la Fundació 
Onada, que compta amb la participació 

voluntària i activa de moltes persones 
del Morell que aposten per aquesta nova 
iniciativa social. 

L'Ajuntament de Tarragona ha 
adjudicat al Centre Especial de 
Treball Onada una obra de senya·
lització viària a la ciutat de Tar·
ragona, que comprèn la pintura 
viària de 29 carrers de la ciutat, 
entre els quals es poden destacar 
la Rambla Nova, la Rambla Vella, 
la plaça Imperial Tàrraco i altres 
carrers del centre de Tarragona. 
Els treballs han estat dirigits pel 
Departament de Mobilitat de 
l’Ajuntament  i realitzats amb la  
col·laboració de la Guàrdia Ur·
bana de Tarragona, la brigada 
municipal i la brigada de senya·
lització.

Aquesta obra de senyalització vi·
ària és la més gran que s'ha gestio·
nat des d’Onada, fins al moment, 
i suposa un avanç significatiu en 
el desenvolupament d'aquesta lí·
nia d'activitat. L’Ajuntament ha 

Onada pinta els carrers de Tarragona 

mostrat un alt grau de satisfacció tant per 
la qualitat com per la dinàmica d'execució 
dels treballs.

L'obra s’ha portat  a terme  amb el suport de 
la Fundació Santa Teresa i del Taller Àuria 
d’Igualada. 
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L’accés al mercat de treball és una de 
les principals dificultats que es troben 
les persones amb discapacitat psíquica 
o amb trastorn mental. A fi de pal·liar 
aquests obstacles, la Fundació Onada, 
la Fundació PortAventura i l’Ajunta·
ment de Salou s’han unit per desenvo·
lupar un projecte educatiu orientat a 
aquest col·lectiu. L’objectiu del projec·
te és doble: per una part, vol dotar els 
participants de les eines necessàries per 
desenvolupar una carrera professional 
en el món de la jardineria, i per l’altra, 
es busca motivar els alumnes i potenciar 
la seva autonomia personal i capacitat 
d’interacció social. 

Curs de jardineria a Salou

la fundació  

Portaventura, l’ajuntament 

de Salou i la fundació onada 

col·laboren en un  

projecte de formació  

laboral per a les  

persones amb  

discapacitat o trastorn mental

Descripció del  ➤

projecte

El curs es va iniciar el passat 31 de 
maig i finalitzarà el 22 de desembre 
de 2011. Té un total de 6 partici·
pants i combina una part teòrica 
més orientada a aportar habilitats 
relacionals i de coneixement del 
món professional, juntament amb 
una part pràctica on es concen·
tra el gruix de la formació sobre 
jardineria. Per la seva part, Josep 
Gomis, el president del Patronat 
de la Fundació Onada, agraeix la 
implicació de totes les parts i re·
corda que “els canvis es produeixen 
en les petites accions del dia a dia”. 
Per la seva part, l’alcalde de Salou, 
Pere Granados, manifesta que 
“estem molt contents de treballar 
conjuntament per ser més humans 
i solidaris i sumar sinergies”.

Aquest projecte és possible gràcies a 
una col·laboració a tres bandes entre 
la Fundació Onada (responsable de la 
implementació del curs), l’Ajuntament 
de Salou (que cedeix les instal·lacions i 
mitjans materials) i la Fundació PortA·
ventura (que aporta el finançament del 
projecte). La Fundació PortAventura 
participa en aquest projecte perquè 
s’adiu perfectament amb els seus dos 
objectius fundacionals: d’una banda, 
el finançament de projectes orientats 
a millorar les oportunitats dels nens i 
joves en risc d’exclusió social; i de l’altra, 
la preferència per projectes arrelats al 
territori de Tarragona. “Volem deixar 

una empremta com a 
Fundació PortAventu·
ra i aquest projecte és 
un gran aliat”, apunta 
Ramon Marsal, presi·
dent de la Fundació 
PortAventura.
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Un percentatge molt important 
de demandants de suport a Ona·
da són persones que presenten un 
trastorn mental sever.

Enfront d’aquest fet, després de 
treballar el tema conjuntament 
amb les altres entitats de Funda·
lis i de Sinergrup, es va plantejar 
poder atendre·les amb el suport 
de la Fundació Pere Mata.

Aquesta situació no era del tot 
nova, ja que algunes persones amb 
trastorn mental sever ja estaven 
treballant en el Centre Especial 
de Treball.

Per fer front a aquesta realitat, el 
Departament de Benestar Social 
i Família va autoritzar la creació 
d’un Servei Prelaboral.

Onada crea a Torredembarra un Servei Prelaboral 
per a persones amb trastorn mental sever

Què és un Servei Prelaboral 
per a persones amb trastorn 
mental sever?

Es defineix com un servei social d’inter·
venció en persones amb algun dels diag·
nòstics inclosos en la definició dels tras·
torns mentals severs (TMS), estabilitzats 
i compensats de la seva malaltia, per tal de 
procurar la seva capacitació i habilitació 
per iniciar un itinerari d’inserció laboral 
i amb la finalitat d’aconseguir una inte·
gració laboral.

Quins són els objectius i qui-
nes activitats es fan per acon-
seguir-los?

L’objectiu és aconseguir que les persones 
adquireixin, recuperin i mantinguin les 
capacitats suficients per poder ser inse·
rits en una activitat laboral, i que siguin 

capaços de mantenir·la el màxim de temps 
possible. La inserció tant pot ser en una 
empresa ordinària com en una feina pro·
tegida.

Les activitats mitjançant les quals s’intenta 
aconseguir aquest objectiu es basen en l’ad·
quisició d’hàbits bàsics laborals i d’habilitats 
socials en el context laboral. Les activitats 
es podrien dividir en dos grans grups: ac·
tivitats d’ocupació terapèutica (agricultura 
ecològica, jardineria, neteja, viverisme) i 
activitats d’ajustament personal (habilitats 
socials, educació per a la salut, informàtica, 
habilitats cognitives i administració econò·
mica).

Actualment, les persones que formen part 
del Servei Prelaboral de Torredembarra, s’es·
forcen, dia rere dia, per millorar la seva salut 
i el seu benestar, amb la voluntat de poder 
accedir en un futur a un lloc de treball.  

LLa nova directora a Tarragona del De·
partament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya visita els 
centres i serveis de Tarragona, Torre·
dembarra i el Vendrell.

La senyora Solé ha volgut conèixer de 
primera mà tots els serveis que ofe·
rim a les persones amb discapacitat o 
trastorn mental de les comarques del 
Tarragonès i el Baix Penedès.

La primera visita es va fer al Vendrell, 
on va dialogar amb persones amb dis·
capacitat, monitors i responsables. 
Després de visitar el Centre Ocupaci·
onal i les instal·lacions de l’avinguda 
de Santa Oliva, ens vam traslladar al 
Centre de Dia Anna Serra i als nous 
habitatges del carrer Roquetes, per 
acabar a l’Escola de Turisme.

En el cas d’Onada, vam visitar el Cen·

Anna Maria Solé  
visita Onada i la Fundació Santa Teresa

tre Ocupacional de Tarragona i els 
centres Ocupacional i Prelaboral de 
Torredembarra, per conèixer les acti·
vitats de fabricació de sabó i elaboració 
de mel.

La directora es va mostrar molt inte·
ressada en tots els projectes de les dues 
entitats, i va oferir la seva col·laboració 
per poder continuar millorant els ser·
veis a les persones amb discapacitat. 

E
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El passat 28 de maig, més de 140 
persones van participar en la IV Jor·
nada “Tu hi comptes”, a l’Auditori 
de  Caixa Fòrum de Tarragona.

Després d’una versió sonora de 
l’exposició “Una finestra per la 
igualtat”, el director general de 
la Fundació, José Carlos Eiriz, va 
destacar la importància de cadas·
cuna de les persones que formen la 
Fundació, que donen nom al “Tu 
hi comptes”.

L’acte central va estar preparat 
pel David, responsable de Serveis; 
la Marissa, responsable de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, i la San·
dra, responsable de Comunicació, 
amb la participació i implicació de 
treballadors, voluntaris, famílies i 
usuaris. Entre tots van aconseguir 
transmetre, d’una manera amena, 
desenfadada i emotiva, el que som i 
el que fem, posant de relleu els nous 
projectes iniciats el 2010.

Va tancar la Jornada el Sr. José Ma·
nuel Asensio, patró de la Fundació, 
amb unes emotives paraules dirigi·
des a totes les persones que fan re·
alitat aquest gran projecte.

Moltes gràcies per la vostra par·
ticipació i implicació en aquest 
acte!

Al nostre blog http://fundaciona·
da.blogspot.com/ podreu recordar 
aquests divertits i entranyables mo·
ments viscuts! 

Onada organitza la jornada   
“Tu hi comptes 2011 “
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Del 21 al 24 d’abril, 12 treballadors adults amb discapacitat intel·lectual del Centre Especial de Treball Viver de Bell·lloc 
de Cardedeu, acompanyats de 3 monitors, vam gaudir d’una experiència inoblidable: 

COMPARTIR!

Quina experiència!

... les colònies amb  38 infants de 6 
a 11 anys i els seus 10 monitors  de 
l’entitat juvenil Agrupament Escolta 
Rocafort de Cardedeu.

Vam compartir un espai de JOC, 
D’APRENENTATGE,  D’IL·LUSIÓ, 
D’ALEGRIA... 

La seva discapacitat no ha estat una 
barrera per GAUDIR, PER FER RIU·
RE ELS NENS, PER ORGANIT·
ZAR ACTIVITATS, PER JUGAR, 
sinó que és un  impuls per AJUDAR 
A CRÈIXER els infants i a ells ma·
teixos com a persones actives de la 
societat.
Van formar part de l’equip de moni·
tors, essent “ajudants de monitors”.

Els infants... ➤

• Han conegut  què és la discapacitat 
intel·lectual.
• Han pres consciència que cada per·

sona és diferent, amb les nostres man·
cances i habilitats. 
• S’han relacionat  i conviscut amb 
ells.
• Han conegut una entitat amb finalitat 
social del poble.
 

Per als adults ha ➤

estat un espai idoni 
per...
• Relacionar·se de manera correcta i 
cordial amb altres persones (monitors, 
infants...).
• Ajudar els monitors dels infants  en 
les seves tasques:
• Organitzar, desenvolupar i valorar 
activitats.
• Aprendre a escoltar i opinar.
• Responsabilitzar·se de tasques con·
cretes (servei menjador, assolir un rol 
en un joc...).
•Aprendre a comportar·se davant dels 
infants (vocabulari, hàbits, expres·
sió...).

• Formar part activa d’un grup.

L’equip de monitors ➤

hem vist... 
• Com persones a qui els hi costa ex·
pressar·se, ho han intentat! 
• Com persones que mai parlen en ca·
talà, hi han parlat!
• Com persones que són adultes es com·
portaven com adults!
• Com les persones, amb les seves habili·
tats i aptituds, tenen molt per oferir!
• Amb ulls d’infants,  l’important de 
tot és la NORMALITAT i actuar amb 
NATURALITAT!

Per a tothom... ha estat una EXPE·
RIÈNCIA  on hem gaudit conjunta·
ment.

Gràcies a totes les persones que hi han 
participat i l’han feta possible.

Viver de Bell·lloc
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El passat 2 d’abril vam celebrar la 
primera Jornada de portes obertes a 
La Tavella d’aquest any. Més de 200 
persones, entre cistellaires i amics, 
van decidir passar aquest dissabte 
primaveral a la nostra finca de pro·
ducció ecològica. Va ser un matí ex·
traordinari, ja que a més vam tenir 
l’oportunitat de conèixer i tastar 
productes de proximitat dels nostres 
col·laboradors, al mateix temps que 
els més menuts gaudien d’activitats 
a la natura.

En aquesta ocasió van acompanyar·
nos els següents col·laboradors:
• Pirinat, la carn ecològica del Ripo·
llès.
• Formatge Mas Garet, productor i ela·
borador de làctics de cabra.
• Serrat de Montsoriu, el vi artesanal del 
Montseny.
• Bolet Ben Fet, el xiitake, el bolet que fa 
pujar les defenses de l’organisme.
• Cervesa del Montseny, la cervesa 
ecològica, sense filtrar ni pasteu·
ritzar.
• Cafè Ravazzi, els cafès aràbics de 
cos fer i sòlid.
• Iniciativa Elisabeth’sgarden, el 
compromís i la sensibilitat amb els 
animals.

A través d’aquestes jornades, i amb la 
participació i el suport de tots, volem 
apropar a les famílies  la cultura del 
consum de productes ecològics certi·
ficats, de proximitat i de temporada. I, 
com ja sabeu, La Tavella és sinònim de 
la verdura més sana i amb compromís 
social.

La Tavella
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La relació entre Kellogg’s i la Fundació 
Ginac es remunta a principi de l’any 
1997, quan es van començar a execu·
tar les tasques de co·packer, realitzant 
petites manipulacions derivades de 
promocions puntuals. A l’octubre del 
2000 Ginac va començar a treballar amb 
4 referències de manipulat regular (no 
promocional).

A l’agost de 2006, arran d’una rees·
tructuració europea de Kellogg’s, es va 
signar un contracte en el qual el Centre 
Especial de Treball Ginesta era  designat 
com el co·packer del sud d’Europa, i en 

Kellogg’s i la Fundació Ginac  
incrementen  la seva col·laboració

15 dies va absorbir la totalitat dels ma·
nipulats que generava Kellogg’s i que, 
fins aquell moment, distribuïa entre 4 
manipuladors. 

Actualment, Kellogg’s disposa d’un de·
partament dedicat exclusivament a les 
tasques d’organització del co·packer, 
que atén totes les demandes dels dife·
rents departaments que necessiten els 
serveis de Ginac. El Centre Especial 
de Treball coordina amb l’empresa lo·
gística DHL la recepció i el lliurament 
de producte, i amb planta la fabricació 
del producte a manipular. Així mateix, 

s’ha establert un mètode de treball con·
junt, basat en l’optimització de totes les 
tasques. 

Des de començament d’any, Kellogg’s i 
la Fundació han fet una nova aposta con·
junta, creant un enclavament laboral a la 
planta de Kellogg’s a Valls. Personal de 
Ginac treballa cada dia dins de Kellogg’s, 
realitzant les tasques específiques que els 
han estat assignades. Totes dues organit·
zacions aposten per una relació duradora, 
amb la qual es garanteix un futur millor 
per a les persones amb dificultats de Valls 
i la comarca de l’Alt Camp.

El passat dia 18 de juny la 
Fundació Ginac participa en 
la Mostra d’Entitats Infantils 
i Juvenils de Valls. Aquesta 
és la primera edició que es 
fa. La mostra pretén fomen·
tar la participació infantil i 
juvenil en el teixit associatiu 
vallenc, donar a conèixer les 
entitats existents i facilitar·
hi l'accés dels infants i joves. 
Des de la Fundació també 

vam voler apropar la nos·
tra entitat al municipi. Per 
això, vam aportar, informa·
ció de l’entitat,  una mostra 
de producte propi elaborat 
per l’STO, i també una àm·
plia divulgació del projecte 
de voluntariat, vols conèixer 
aquest projecte?

Àngel Forné.

La Fundació Ginac participa  
de la 1a Mostra d’Entitats  
Infantils i Juvenils de Valls L’Associació Comarcal Vallenca Ginesta ha ad·

quirit un pis a l’avinguda de l’Estació de Valls (on 
era abans la Monix), per convertir·lo en una nova 
llar residència que pugui oferir serveis residen·
cials a vuit persones amb discapacitat o trastorn 
mental.

Aquest nou equipament, després de fer les adapta·
cions necessàries, també comptarà amb una plaça 
per poder oferir el servei de respir familiar per a 
aquelles persones que en algun moment de la seva 
vida puguin necessitar una estada temporal.

L’Associació cedirà aquest nou pis i dues places 
d’aparcament a la Fundació Ginac per tal que es 
pugui fer càrrec de la seva gestió.

Adquisició d’un nou 
habitatge a Valls
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L'espai fluvial del riu Francolí de l'en·
torn del Pont de Goi, ubicat entre els 
termes municipals d'Alcover i Valls, ha 
deixat enrere el seu paper d'abocador 
de deixalles per recuperar la seva imat·
ge original. 

Els treballs per dignificar aquest espai, 
realitzats per la secció forestal del Cen·
tre Especial de Treball de la Fundació 
Ginac, han consistit en l'eliminació de 
les espècies que han arribat de fora a 
causa de l'acció humana i la recreació 
de diferents hàbitats fluvials amb la 
plantació d’arbres i arbustos, fet que 
ha potenciat la recuperació ecològica 
i el seu simbolisme històric.

L'alcalde de Valls, Albert Batet, ha su·
bratllat que l'actuació de recuperació 

L’Ajuntament de Valls encarrega a Ginac  
el condicionament del Pont de Goi

ecològica abas·
ta un àmbit de 
més de 66.000 
metres qua·
drats. També 
ha recordat 
que el Pont 
de Goi va ser 
l'escenari de la 
lluita entre les 
forces france·
ses i les espa·
nyoles durant 
la Guerra del 
Francès, el 
1809. De fet, 
Valls va com·
memorar, ara 
fa dos anys, el bicentenari d'aquest fet 
històric.

Ara, un cop dignificada la zona, l'objec·
tiu de l'alcalde vallenc és que l'indret re·
cuperi el seu ús social. "És un lloc excel·
lent per ser visitat per les escoles!", ha 
manifestat Batet, que reconeix que el 
Pont de Goi és una zona desconegu·
da per bona part dels vallencs. Així, 
l'alcalde ha animat els ciutadans del 
municipi a utilitzar aquest indret.
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Els membres del grup de SOI i SPL de 
la Fundació Ginac de Valls participen 
amb CASA (Col·lectiu d'Accions So·
lidàries amb Àfrica) en el “Taller de 
somriures”, una iniciativa per sensibi·
litzar i promoure valors solidaris entre 
els participants. 
El taller consisteix a crear joguines per 
dur a l'Àfrica i repartir molts somriu·
res!!!

En la primera col·laboració amb l’ONG 
CASA, es van confeccionar més de 200 
titelles que sortiren cap a Etiòpia durant 
el 2010 i que posteriorment es van re·
partir als nens i nenes de diferents zones 
del país, orfenats i escoles. 
També van arribar als nens de Niefang, 
un poblat de Guinea Equatorial. 

Estàvem molt contents de la feina feta i 
de tots els somriures que vam repartir. És 
per això que en la segona col·laboració 
vàrem fer nines de drap i l’ONG CASA 
les va repartir a la Missió Comboiana de 
Mandura (Etiòpia), una zona oblidada 
del nord on els nens i nenes no han vist 
mai una joguina. 

Aquest any estem fent titelles de dit i 
noves joguines. 
Ara també volem expandir el projecte 
presentant·lo a altres centres per tal que 
coneguin la nostra tasca i s’animin a col·
laborar en el taller a fi de poder repartir 
molts més somriures!!!  

La Fundació Ginac col·labora amb l’ONG CASA
 (Col·lectiu d’Accions Solidàries amb Àfrica) 

en el “Taller de somriures”

Gràcies a tot l’equip per haver fet pos·
sible aquest projecte i en especial als 

membres del grup per la vostra dedi·
cació i entrega!  

E
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El passat 10 de desembre vam celebrar 
la Jornada de portes obertes per a les  fa·
mílies del STO Ginesta. Aquest acte vol 
fomentar la coneixença i la participació 
de les famílies en les activitats que fan els 
seus fills.

El dia va començar gaudint de l’esmorzar 
que havien preparat algunes famílies: xo·
colata calenta amb coca de Vilabella.  Tot 
seguit,  en l’activitat de Psicomotricitat, 
van seguir un circuit amb diferents proves 
d’habilitats motrius. Va ser molt divertit i 
tots plegats ens ho vam passar molt bé.

A continuació els protagonistes van ser 
els experts en Bijuteria i Producte propi. 
Les persones que participen en aquestes 
activitats ens van explicar com s’elabo·
ren els objectes realitzats en paper maixé 
( Producte propi) i els complements de 
bijuteria.

Per finalitzar la Jornada, va tenir lloc una 
reunió en la qual, mitjançant un power·
point, vam gaudir de la visualització fo·

Jornada de portes obertes

togràfica de les activitats, sortides i altres 
actes portats a terme durant l’any.

La Jornada va ser molt satisfactòria per 
a tothom i va assolir un alt grau de par·
ticipació de les famílies. Continuant en 
aquest mateix enfocament d’interacció 
família·centre, s’han celebrat diferents 

actes lúdics (dinars, sortida a l’Aquari de 
Barcelona...).

Gràcies a tothom pel bon ambient de col·
laboració i bona entesa.

Patrícia Cases i Carme Ferré
Àrea Atenció Persona Ginesta

EEls cursos han estat subvencionats 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
i anaven destinats a persones amb 
discapacitat en situació d’atur. La 
Fundació Santa Teresa ha realitzat el 

Finalitzen els cursos de formació ocupacional realitzats 
per l’Associació Ginesta i la Fundació Santa Teresa

curs d’Auxiliar de cuina a l’Escola de 
Turisme del Baix Penedès, el de Mà·
quines, eines i manipulació de sub·
conjunts i el de Jardineria al centre del 
Vendrell. L’Associació Ginesta també 

ha impartit el curs de Màquines, eines 
i manipulació de subconjunts a Valls. 
Les sessions més practiques s’han por·
tat a terme en els diferents espais dels 
serveis laborals.
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LLes Festes Decennals de la Candela són 
unes festes molt viscudes per la gent de 
Valls i dels voltants. Des de Ginac hi 
vam participar plenament. Les perso·
nes del Servei de Prelaboral (SPL) i el 
Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) 
van realitzar un programa de ràdio en 
directe, Pa lo bueno i pa lo malo, i el 
Servei de Teràpia Ocupacional (STO) 
va presentar i estrenar oficialment el 
curtmetratge Dia a dia.

Un grup de persones amb malaltia men·
tal i discapacitat de la Fundació Ginac 
que realitza un programa de ràdio quin·
zenal a Alcover ràdio, va celebrar la vin·
tena edició del programa el 31 de gener 
a la plaça del Pati de Valls, en motiu de 
les Decennals. Pa lo bueno i pa lo malo 
és el nom d’aquest espai radiofònic que 
parla d’actualitat, de música, de cinema, 
d’humor... Els col·laboradors expliquen 
que “volen ajudar a totes les persones 
que pateixen malalties mentals, per ani·
mar·los perquè surtin de casa, participin 
en activitats, es relacionin, es diverteixin 
i siguin feliços”.

El grup de teatre del STO ha protago·
nitzat el curtmetratge Dia a dia. Aquest 
film pretén mostrar el dia a dia del seu 
personatge principal, un heroi de la 
quotidianitat. El projecte no hauria 
estat possible sense el treball voluntari 
de tres amics, el Carles Vives, l’Oskar 

Programa de ràdio en directe  
i estrena d’un curtmetratge a les  
Festes Decennals de la Candela

Elias i l’Arantxa Piquer, que sota el nom 
de FrameArtFilms firmen aquest curt, 
deixant clar que no són una productora, 
i que el seu treball és amateur. L’estrena 
del curt va tenir lloc el 31 de gener a 
l’Institut d’Estudis Vallencs, amb molt 
bona acollida per part de tots els assis·
tents. L’acte va concloure amb la xerrada 
“Les capacitats de la gent amb discapaci·
tat”, a càrrec de Carmina Balaguer.

El curtmetratge Dia a dia va ser selecci·
onat per participar en el 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, 
el grup de teatre del STO Ginesta, van 
anar a presentar el film en aquest cer·
tament. El grup de teatre va comentar 
que veure en pantalla gran i amb públic 
expert en cinema el seu treball i poder·
ho compartir amb altra gent d’arreu 
d’Espanya va ser una experiència molt 
gratificadora i satisfactòria.

Carme Ferré i Blasco
Resp. A. Atenció Persona Ginac
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“Sense paraules”, un ➤

projecte amb el suport de 
la Fundació “la Caixa”

La Fundació “la Caixa” col·labora amb la 
Fundació Onada en el programa “Sense 
paraules”, un projecte que ofereix formació 
i suport a les persones amb discapacitat i a 
les seves famílies per adquirir llenguatges 
alternatius a la parla. 
El projecte dóna suport, de forma espe·
cífica i individualitzada, a 10 persones 
amb discapacitat o trastorn mental amb 
dificultats de comunicació per tal de mi·
llorar els seus hàbits d’autonomia personal 
(relació amb els seus familiars i els com·
panys del Centre Ocupacional, millora 
de les relacions socials, desplaçaments i 
activitats de la vida diària...).

La Fundació “la  ➤

Caixa” aposta  pel  
projecte “Fem salut” de 
la Fundació Santa Teresa
El projecte “Fem salut” promou la salut de 
les persones amb discapacitat, fomenta els 
hàbits saludables i treballa l’alimentació, 
l’activitat física i la cognitiva.
Aquest projecte planteja una millora en la 
salut de les persones amb discapacitat mit·
jançant l'educació per a la salut al voltant 
de diferents continguts, treballant especi·
alment els hàbits saludables i les habilitats 
per a la vida vinculats a aquests temes. Els 
continguts per treballar són l'activitat fí·
sica i el descans, la higiene personal, l'ali·
mentació, els consums i les addiccions, 
la prevenció i la seguretat, la sexualitat i 
l’afectivitat i la salut emocional.
En l'educació per a la salut no n’hi ha prou 
amb treballar continguts: és necessari por·
tar·los a la pràctica per tal que arribin a 
convertir·se en hàbits i conductes positi·
ves envers la salut. D'aquí neix la necessitat 
d'orientar l'educació sobre qualsevol dels 
continguts que hem citat anteriorment 
cap a l'adquisició d'hàbits, mitjançant la 

repetició de conductes saludables que, 
amb el temps, arribaran a consolidar·se 
i integrar·se.

Mas de Forès,  ➤

un projecte de  
proximitat, possible 
amb el suport de 
Catalunya Caixa

Mas de Forès és un projecte iniciat con·
juntament amb l‘Ajuntament d‘Alcover 
que té com a propòsit la integració social 
de les persones amb discapacitat o ma·
laltia mental, mitjançant la gestió d'una 
àrea recreativa, tot millorant la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat 
o trastorn mental i de les seves famílies 
oferint serveis de proximitat.
En seran beneficiàries les persones que 
són ateses pels nostres serveis i volen 
viure i participar en les activitats al seu 
municipi. Les persones ateses al Centre 
Ocupacional de la nostra entitat tindran 
la possibilitat de realitzar noves i innova·
dores activitats terapèutiques. També en 
seran beneficiàries les persones que per 
problemes de mobilitat no poden anar 
al centre de Valls.
La Fundació dóna serveis a 22 persones 
d'aquest municipi que han de traslladar·
se a Valls cada dia o viure en una de les 
llar·residències de l'entitat. La majoria 
d’aquestes persones voldrien fer les acti·
vitats al seu municipi i continuar vivint 
allà. 

“Pinta bé”  ➤

d’Onada, una nova 
oportunitat de  
millorar la qualitat 
de vida amb el  

suport de Catalunya Caixa
Aquest projecte ofereix noves possibi·
litats laborals a les persones en situació 
de dependència amb un doble objectiu: 
la creació de llocs de treball i la millora 

de la qualitat de vida en l'entorn familiar 
d'aquelles persones dependents, la situa·
ció econòmica dels quals no els permet la 
realització de millores a la seva llar. 
El projecte consisteix en la capacitació 
professional d'aquest col·lectiu per tal 
de millorar la seva ocupabilitat, en un 
moment en què moltes empreses es ve·
uen obligades a reduir la seva plantilla 
de personal. Les persones amb discapa·
citat tenen greus dificultats per trobar un 
lloc de treball. L'entitat té un servei de 
suport a la inserció a l'empresa ordinària 
per aquests col·lectius, i en aquests mo·
ments es fa molt difícil aconseguir noves 
insercions i fins i tot s’estan retornant per 
acomiadament aquelles que tenien un lloc 
de treball consolidat.
El desenvolupament d'aquest projecte do·
narà resposta a aquestes demandes, alho·
ra que pretén millorar la qualitat de vida 
en l'entorn familiar d'aquelles persones 
amb discapacitat la situació econòmica 
dels quals no els permet la realització de 
millores a la seva llar.

“Fent escola”  ➤

a l’Hostatgeria de  
Poblet, noves  
oportunitats  
laborals amb el  

suport de Catalunya Caixa
Aquest projecte aportarà el coneixement 
i l’experiència desenvolupada a l’escola de 
Turisme del Baix Penedès a la comarca de 
la Conca de Barberà. És un projecte com·
partit entre la Fundació i el Monestir de 
Poblet, que pretén millorar l’ocupabilitat 
de les persones dependents. 
Inicialment s’impartirà formació en cui·
na i sala, oferirem professionals formats 
al sector de la restauració i turisme de la 
comarca i crearem llocs de treball per a 
aquelles persones amb més dificultats 
d’inserció.  
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Eel programa “tu ajudes” de 
Catalunya Caixa permet la re-
novació de la cuina i el forn, i 
l’adaptació de les dutxes de 
la llar residència

Un dels serveis que la Fundació Priva·
da Santa Teresa ofereix a les persones 
amb discapacitat o malaltia mental 
són les llars residències. Aquests ser·
veis van dirigits a aquelles persones 
que per diferents motius no poden 
continuar vivint en el seu entorn na·
tural, com és la seva família. 

En aquests moments la Fundació té 
una llar residència de 15 places, una 
altra de 5, i ha finalitzat la construc·
ció de dos nous habitatges de 8 pla·
ces cadascun i un altre de 5 places. 
Aquest projecte preveu la renovació 
de la cuina i el forn, i l’adaptació de 
les dutxes per tal de millorar l’accés 
i eliminar les barreres arquitectòni·
ques a les dues residències existents. 
També preveu la compra de tot el 
material i l’equipament necessari per 
poder posar en funcionament durant 
aquest any els tres nous habitatges. 
L’adequació de les dues residències 
suposarà una millora important en la 
qualitat de vida de les persones que 
hi viuen. 

La posada en marxa dels nous ha·
bitatges permetrà donar sortida a 
les necessitats actuals d’habitatge 
d’aquelles persones que per diferents 

motius (malalties, envelliment, etc., 
dels seus pares, familiars o tutors) ja 
no poden continuar vivint en el seu 
entorn familiar. 

la fundació Ginac rep el su-
port de Catalunya Caixa pel 
projecte “una bona formació 
igual a una bona inserció”

El servei prelaboral de la Fundació 
Ginac té com a objectiu aconseguir, 
mitjançant un pla individual d'in·
serció laboral, que la persona atesa 
adquireixi o recuperi capacitats la·
borals suficients que permetin la seva 
inserció i el manteniment d'un lloc 
de treball. 

Aquest servei atén persones de la 
comarca de l'Alt Camp amb malaltia 
mental severa i amb dificultats d'accés 
a un lloc de treball. El servei ofereix 

un itinerari formatiu individualitzat, 
a partir de l'anàlisi de la situació psi·
cosocial i de l'orientació laboral de 
cada persona. Es fomenten els hàbits 
i les aptituds necessàries per a un fu·
tur lloc de treball a partir de la pro·
gramació de tallers i activitats. Amb 
aquest projecte es pretén incorporar 
una nova activitat de jardineria i agri·
cultura ecològica dins de l'itinerari 
formatiu individualitzat. 

Per poder iniciar aquesta activitat és 
necessària la compra de les eines, la 
maquinària, l’equipament, el vestuari 
i l’equip de protecció i seguretat, així 
com la contractació d’un professional 
per a la realització d’aquesta formació 
pràctica i l'adquisició d'un vehicle per 
al trasllat de les persones i les eines de 
treball a Alcover (lloc on es portarà a 
terme l'activitat). 

n o t í c i e s

El programa 
“Tu ajudes” de Catalunya Caixa



pàg. 23
nexu

s

Catalunya Caixa impulsa el 
projecte “Jo també partici-
po” 

Un cop finalitzada l’etapa escolar, 
una opció per a les persones amb un 
grau mitjà o sever de discapacitat és 
el Centre Ocupacional Onada. Uns 
dels objectius principals d'aquest ser·
vei són estimular les seves capacitats, 
normalitzar les activitats quotidianes 
i fomentar la seva participació a la co·
munitat. Aquest projecte permetrà 
que les persones amb discapacitat pu·
guin participar de les activitats que 
ofereix el seu municipi i entorn més 
proper, i potenciarà la seva autono·
mia personal i social, així com la seva 
integració a la comunitat. 

l’associació Comarcal Va-
llenca de famílies amb nens, 
adolescents i adults Defici-
ents Psíquics Ginesta rep el 
suport de Catalunya Caixa pel 
projecte “fem vacances”

Des de l’Associació de Pares s’ha rea·
litzat un estudi de les necessitats actu·
als de les famílies, i una valoració dels 
elements estressants que augmenten 
la percepció de la càrrega. Aquest 
estudi s’ha realitzat amb la finalitat 
d’aconseguir un ampli sistema de 
suport a les famílies que els permeti 
poder portar a terme una vida al més 
normalitzada i equiparada possible 
al d’una família ordinària, i aconse·
guir una qualitat de vida tant per a les 
persones amb discapacitat com per a 
les seves famílies.

Treballar, passejar, anar a comprar, 
al cinema, prendre un cafè amb els 
amics, anar de viatge, acompanyar 
els altres fills, sortir a sopar amb la 
parella, anar a un casament... totes 

aquestes activitats estan vetades a les 
famílies amb fills greument afectats. 
Les dificultats de moviment i trasllat, 
l’alimentació específica, etc. fan molt 
difícil compaginar una vida social, 
personal i familiar normalitzada.

D’altra banda, les persones amb 
discapacitat tenen dificultats per 
desenvolupar·se en la comunitat, ja 
que moltes vegades no està prepa·
rada per atendre aquestes persones 
que tenen unes necessitats socials i 
personals complexes. Assistir a classes 
de música, fer teatre o jugar a bàsquet 
són activitats que formen part de la 
vida de tots.

És per això que des de l’Associació, 
amb aquest projecte, es pretén acostar 
el temps lliure i l’oci a les persones 
amb discapacitat, i al mateix temps 
oferir un respir puntual a les famí·
lies per realitzar aquestes activitats 
quotidianes que moltes vegades tenen 
vetades. “Fem vacances” esdevindrà 
una alternativa d’oci i un parèntesi a la 
rutina diària, partint de l’organització 
d’activitats en funció dels interessos 
dels participants.

l’associació de Pares de Dis-
minuïts Psíquics del baix Pe-
nedès impulsarà el projecte 
“un respir familiar a la pròpia 
llar” amb el suport de Cata-
lunya Caixa

Les famílies de persones amb disca·
pacitat tenen un paper fonamental 
en el desenvolupament del seu fill o 
filla; la seva atenció serà permanent 
al llarg de tota la seva vida. Aquest 
suport constant pot derivar en diver·
ses situacions:

•  La vida social es pot veure afecta·

n o t í c i e s

da pel fet d’haver de tenir una cura 
continuada del seu fill, especialment, 
per les dificultats que implica trobar 
algú que se’n pugui fer càrrec pel tipus 
d’atenció que suposa.

• Poden tenir dificultats de concili·
ar l’atenció que requereix la persona 
amb discapacitat intel·lectual amb les 
altres obligacions.

•  Poden tenir dificultats per oferir 
més atenció als altres fills a causa del 
suport permanent que requereix el 
seu familiar.

•   Que la discapacitat que pateix el 
seu familiar pugui generar situacions 
d’estrès que malmetin les relacions 
familiars i tinguin repercussions en la 
salut física i mental de la família.

D’aquestes necessitats neix aquest 
projecte, que oferirà un suport que 
permetrà  mantenir o millorar la qua·
litat de vida de la famílies per mitjà de 
l’atenció a les persones amb discapa·
citat, partint de les seves necessitats 
reals i sense substituir la seva xarxa 
natural de suport.

Des de l’Associació es posarà en fun·
cionament un servei puntual de respir 
a la llar familiar en l’atenció i cura 
de les persones amb discapacitat. 
Les famílies podran gaudir d’aquest 
programa per poder disposar del seu 
propi espai, amb un nombre màxim 
anual d’utilització del servei.
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ESCOLA DE TURISME

Dolç i salat, a l’Escola➤

Durant els mesos de febrer i abril, vam poder gaudir 
de l’exposició “Dolç i salat”, de l’artista Marta Ballvé, 
a l’Escola de Turisme.

L’exposició estava composta per un conjunt 
d’obres realitzades en acrílic i amb la tècnica del 
collage. El blanc era el color predominant, i sobre 
aquest apareixien altres colors, textures i elements 
que feien referència a la cuina i al menjar. Les recep·
tes s’utilitzen com a referent i com un element com·
positiu més. Els motius gastronòmics encaixaven 
perfectament amb l’ofici que s’aprèn a l’Escola.
L’exposició va ser possible gràcies a la col·laboració 
de l’Espai d’Art Les Quintanes, de Llorenç del Pe·
nedès.

Els alumnes de l’Escola de ➤

Turisme van visitar  
l’empresa Torres

El passat 21 de febrer els alumnes de l’Escola de 
Turisme del Baix Penedès van realitzar la segona 
sortida formativa del curs. En aquesta ocasió van 
visitar l’empresa Torres. Primer van poder visitar els 
cellers de Sant Martí Sarroca, on s’elabora el brandi, 
i després van anar a  les instal·lacions de Pacs del 
Penedès, on hi ha el centre de producció de vins. 
Allí van poder visitar les modernes instal·lacions i 
conèixer alguns dels productes que elaboren. Van 
acabar la visita amb una degustació de most del raïm 
de la zona.

Cloenda del curs ➤

a l’Escola  
de Turisme

El passat 21 de juny va tenir lloc l’ac·
te de cloenda dels  cursos a l’Escola 
de Turisme.
Un total de 75 han alumnes han 
participat en els diferents progra·
mes formatius: PQPI, Innovadors, 
Formació ocupacional, Impuls… En 

aquests moments, són els alumnes del 
Programa Suma’t  del Consell Comarcal 
que estan gaudint de la formació profes·
sionalitzadora en hostaleria a l’Escola.   
Els protagonistes d’aquest dia van ser els 
alumnes que finalitzaven curs, però que 
alhora inicien una nova etapa: l’accés al 
món laboral o la reincorporació al siste·
ma educatiu després d’haver  superat la 
prova d’accés a cicles formatius de grau 
mitjà.

Gràcies pels bons moments i molt 
bona sort en aquesta nova etapa!
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Imanol Arias i ➤

Juan Echanove, a 
l’Escola de Turisme

Els actors Imanol Arias i Juan Echa·
nove van venir a l’Escola de Turisme 
durant el descans del rodatge del pro·
grama  de TVE Un país para comérse-
lo, que s’emet els dijous a les 23.30 h. 
Es tracta d’una sèrie documental en 
què recorren Espanya i donen a co·
nèixer la seva gastronomia i paisatges. 
A l’Escola van poder degustar, entre 
d’altres plats, el xató, que havien co·
negut durant el matí. Van estar molt 
interessats a conèixer el projecte de 
l’Escola i tots els cuiners i cambrers 
que van fer possible el dinar.

Taller de destil·lació

El passat 28 de maig els alumnes de 
sala de l’Escola de Turisme van po·
der assistir a un taller de destil·lació. 
El taller va anar càrrec del Sr. Bru·

Visita a  ➤

l’empresa l’Art de 
la Xocolata

El passat 8 de novembre, els alum·
nes de l’Escola de Turisme van po·
der participar en una de les darreres 

activitats de cuina, sala i pastisseria. 
A la tarda, es va portar a terme una 
xerrada informativa i una activitat 
de pastisseria, en la qual van poder 
participar les famílies. Novament, 
aquesta iniciativa ha tingut molt 
bona acollida, tant per part dels 
centres com dels alumnes.

activitats del curs. Va consistir en 
una sortida a l’Art de la Xocolata 
on, després d’una breu explicació 
teòrica del Cisco Cusidó, van poder 
fer diferents figures de xocolata. Van 
aprendre com es fan els motlles de 
les figures, a temperar la xocolata i a 

enganxar·la, com es fa la serigrafia, 
etc. S’ho van passar molt bé i es van 
poder endur les figures per ensenyar·
les a la família o els amics, tot i que 
donem fe que alguns se la van menjar 
pel camí.

no Arnavat, que és 
enòleg i químic. 
Després d’una breu 
introducció teòrica 
als licors i destil·lats, 
van muntar al men·
jador de l’Escola un 
alambí amb el qual 
van poder obtenir 
marc de cava de la 
forma tradicional 
amb la participació 
dels alumnes. Moltes 
gràcies, Bruno, per la 
teva col·laboració i 
implicació amb l’es·
cola.

Jornada de 
portes obertes

El passat 2 maig, 
amb la Jornada 
de portes obertes 
de l’Escola de Tu·
risme, es va obrir el procés de pre·
inscripció per als cursos 2011·2012. 
Durant les xerrades d’orientació que 
es van realitzar als diferents insti·
tuts i centres de la comarca, s’havia 
convidat prèviament els alumnes a 
participar en aquesta jornada. Al 
matí, a les 11.30 h, els assistents van 
visitar l’Escola i van participar en 
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el teu programa comença molt aviat, a 
quina hora et lleves? 
A les 04:15 h, o sigui, a ¼ de cinc del dematí.  

et fa molta mandra llevar-te tan d’ho-
ra? 
Em fa molta mandra, molta, perquè aquella hora del 
matí és molt desagradable, perquè encara és de nit i 
no és agradable llevar·te cada dia, de cada dia, de cada 
dia, tan d’hora. Cada dia quan arribo a la ràdio és de 
nit i passen hores fins que no veig el sol.

abans havies fet ràdio d’esports, quin 
esport t’agrada més? en practiques al-
gun?
L’esport que més he practicat és el bàsquet i és el que 
sempre m’ha agradat més. També he fet molt de futbol 
i m’agrada molt veure’l per televisió, sobretot ara amb 
l’època que està vivint el Barça. 

entrevista a
JorDi  baStÉ  
i  Duran 

Aactualment és el director i presentador ➤

del programa matinal el món a raC 1 de 
l’emissora raC 1. 
Va treballar durant 22 anys a Catalunya 
ràdio, on va col·laborar en les retrans-
missions de futbol de Joaquim maria 
Puyal i s’encarregava de les retransmis-
sions de partits de bàsquet. també hi va 
presentar el programa la jornada a les 
tardes dels diumenges i el programa es-
portiu nocturn no ho diguis a ningú. 
l’any 2004 deixà Catalunya ràdio i fitxà 
per raC 1, en què a més a més de ser 
cap d’esports ha presentat el programa 
esportiu nocturn tu diràs. al principi de 
la temporada 2007-08 substituí Xavier 
bosch al capdavant del magazín matinal 
el món a raC 1, deixant el càrrec de cap 
d’esports.

l ' e n t r e v i s t a
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Has jugat al futbol?
Sí, poc i malament, sóc molt “patós”. A 
mi se’m dóna bé el bàsquet, que sí que 
hi jugo bé, però el futbol, no.

Quants anys fa que fas rà-
dio?
Des que tenia 10 anys, em vaig posar 
per primer cop al micro als 10 i ara en 
tinc 45, o sigui que fa 35 anys que faig 
ràdio.

Digues les coses que t’agra-
den de la teva feina i les que 
no t’agraden.
La que no m’agrada és llevar·me d’hora, 
no m’agrada gens perquè a mi m’agra·
da molt dormir. I el que m’agrada més 
és parlar i explicar coses, entrevistar i 
parlar amb gent... això sempre m’ha 
agradat.

estàs a gust amb el director 
de la ràdio?
Sí, home, sempre, és una bona persona, 
és una persona que m’encanta.

Sortiu al carrer a entrevistar 
la gent?
Surto molt poc, de vegades quan haig 
d’entrevistar gent que no pot venir a 
l’estudi o  d’altres llocs del món...

tornaràs a la tV?
És que ara no m’han trucat per fer tele·
visió, potser algun dia hi tornaré..., però 
de moment ara estic fent ràdio, que és 
el que m’agrada més i on em sento més 
còmode.

Vius molt lluny de la ràdio? 
amb quin transport vas a tre-
ballar?
Doncs vaig a treballar amb bicicleta, 
perquè no visc gaire lluny de l’emissora. 
Algun dia hi vaig caminant (tinc uns 20 

o 25 minuts), i quan plou o m’he en·
tretingut a la dutxa agafo un taxi, però 
normalment hi vaig amb bicicleta.

en quantes emissores has tre-
ballat?
A tres. A Ràdio Joventut, que estava a 
Via Augusta,17, i que ara està tancada 
i no funciona; a Catalunya Ràdio, on hi 
vaig treballar durant 22 anys de la meva 
vida i a RAC1.

a quina ràdio vas comen-
çar?
Vaig començar a Radio Joventut, en un 
programa de nens en què hi havia con·
cursos i coses d’aquestes.

fas tot el programa en direc-
te? 
Sempre, sí. Però alguna vegada, molt 
rarament, com per exemple l’entrevista 
amb el Phil Collins vaig anar a Madrid 
a gravar·lo. Però normalment sempre 
és en directe, sí.

escoltes els teus programes 
de ràdio?

No. No, perquè no m’agrada gens com 
els faig i llavors si m’escolto no m’agra·
do. Potser alguna entrevista que m’in·
teressi la tornar a escoltar, com la del 
Zapatero, sí, però no, no acostumo a 
escoltar·me perquè sempre penso que 
parlo molt ràpid, que m’entrebanco 
molt, no m’agrada la meva veu..., és 
una autocrítica molt bèstia i per això 
no m’escolto.

Quina notícia t’agradaria do-
nar?
...Doncs que tots els somnis que la gent 
pugui tenir es converteixin en realitat, 
que la gent pogués treballar en el que 
volgués treballar, que tots fóssim iguals 
i que ens tractéssim com a iguals... Ser 
més bons del que realment som, aquesta 
és una notícia que m’agradaria molt, no 
és real..., però m’agradaria molt.

Ha sigut una estona molt cordial. Es 
nota que hem estat parlant amb un 
dels millors comunicadors de l’actua·
litat. Li donem les gràcies per haver·nos 
escoltat i per haver respost les nostres 
preguntes.

➤ PerioDiSta i 
PreSentaDor  
De rÀDio  
i teleViSiÓ
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Parlem de voluntariat, vols...?

e l s  s e r v e i s

2011, Any ➤

Europeu del 

Voluntariat
La transformació social és pos·
sible de la mà de tantes i tantes persones 
que fan del voluntariat la seva manera de 
canviar el món. 
El 2011 és l’Any Europeu del Voluntariat. 
Un any per promoure i fomentar la partici·
pació cívica, impulsar les organitzacions de 
voluntariat, i augmentar la consciència del 
valor i la importància del voluntariat. 
Valors com la solidaritat, el progrés, la justí·
cia social, el compromís ciutadà i la inclusió 
social són la plataforma necessària per tal 
que una societat creixi d’una manera madura 
i cohesionada.
Amb aquesta celebració volem reconèixer la 
feina de totes les persones voluntàries.  Més 
de 100 milions d’europeus estan compro·
mesos amb activitats de voluntariat i expe·
riències solidàries per millorar la societat. 
Dins aquest Any Europeu del Voluntariat, 
fem una crida a la ciutadania perquè partici·
pi, per mitjà de les organitzacions del Tercer 
Sector, en el repte col·lectiu de millorar el 
benestar de totes les persones i aconseguir 
la seva plena inclusió social.

Vols? Aportar coneixements:  ➤

la lira

La Pilar és la voluntària que cada setmana apropa un grup de 
persones del STO de Tarragona i de Torredembarra a la música 
i a la paraula.  
Per aproximar·nos a aquestes disciplines, ens valem de diversos 
instruments, versos i cançons. Aquest volun·
tariat mitjançant el rit·
me de les castanyoles, el 
so metàl·lic del triangle 
i els cròtals, la percussió 
i la lira ens permet viure 
noves i estimulants ex·
periències.  

Formació: Curs bàsic  ➤

d’intervenció amb persones amb 

discapacitat

Un grup de trenta voluntaris de fundació Onada va assistir al 
Curs bàsic d’intervenció amb persones amb discapacitat. La 
formació va anar a càrrec del Marcel Munné, de l’institut de 
formació Fundació Pere Tarrés. 
El curs va servir per reflexionar sobre les funcions i les actituds 
dels voluntaris, i la filosofia que hi ha darrere l’acció voluntària. 
També es va analitzar i reflexionar entorn els mites sobre les 
persones amb discapacitat, que molts cops no s’ajusten a la 
realitat.
Tenir un coneixement sobre el món de la discapacitat sense 
prejudicis ni vells paradigmes ajuden a facilitar que la mirada 
molts cops distorsionada sobre aquest col·lectiu i a fer que la 
relació entre voluntari i usuari sigui més natural i adequada.
El curs serveix perquè els voluntaris, a banda de poder exposar 
anècdotes, preguntar dubte, i aportar experiències, esdevingui 
un punt d’ intercanvi i trobada.
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Ta➤ ula rodona: Fes  

Voluntariat, marca la  

diferència!
Aquest mes de juny del 2011, la Fundació 
Santa Teresa del Vendrell, la Fundació Ginac 
de Valls i la Fundació Onada de Tarragona 
han apostat per promoure tres taules rodo·
nes sota el lema “Fes Voluntariat, marca la 
diferència!” i així sumar·se a la celebració de 
l’Any Europeu del Voluntariat.
Mitjançant aquest acte s’ha aproximat la pos·
sibilitat de reflexionar sobre el moviment de 
voluntariat i la seva importància social, re·
forçar els aspectes positius de ser voluntari/
ària, aprofundir en les habilitats necessàries 
per ser·ne i gaudir del testimoni de persones 
que actualment participen, de forma vital i 
activa, en diferents programes del projecte de 
voluntariat que està latent a les tres entitats. 

endavant amb la vostra vivència 
voluntària!  
Us esperem, en una propera ocasió, per 
continuar compartint nous coneixements i 
experiències entorn aquesta tasca silenciosa 
i altruista, que heu triat compartir amb no·
saltres, el VOLUNTARIAT.
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Dins l’any 2010 es va activar el programa “Vols? Col·
laborar en família” a les tres entitats en sinergia: Fun·
dació Ginac de Valls, Fundació Onada de Tarragona 
i Fundació Santa Teresa del Vendrell. 
Les famílies que s’hi han implicat, de forma volun·
tària, han passat a ser protagonistes interactius al 
costat del seu familiar i s’han activat compartint co·
neixements, oferint activitats variades, transmetent 
experiències de vida..., que han passat a ser esdeve·
niment ben rebuts i totalment aprofitats!
El 2011 aquestes experiències continuen actives i 
generant noves oportunitats d’enriquiment mutu.

Moltes gràcies per col·laborar en família!!!!

Noves experiències amb ➤

el programa de voluntariat: 

Vols? Col·laborar en familia

e l s  s e r v e i s

D
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Vols? Quedar per ➤

anar a la piscina

Quedar en.· posar·se d’acord dues 
o més persones o convenir a fer al·
guna cosa.
A la vida constantment quedem 
amb diferents persones per portar 
a terme activitats diverses o viure 
moments particulars que ens donen 
benestar!
El programa de voluntariat Vols? 
Quedar, on es comparteixen afici·
ons comunes, com el cinema, una 
exposició, el futbol, anar a la pisci·
na... pretén fusionar persones que 
tinguin afinitat en un mateix tema 
d’interès i que vulguin interaccionar 
per portar·lo a terme.
Aquest any 2011 s’ha iniciat aquest 
programa al Centre de Dia Anna 
Serra, on diferents persones estan 

e l s  s e r v e i s

quedant per anar a la pis·
cina i per sortir a realitzar 
diferents activitats dins 
la vida comunitària del 
municipi del Vendrell. 
El resultat d’aquestes vi·
vències és molt satisfac·
tori i ben rebut per totes i 
tots aquests participants 
actius.

DDesprés de moltes hores de feina, 
aquella proposta de fer una revista 
s’ha convertit en una realitat! Fruit de 
les sinergies creades entre els centres 
de Fundalis, neix aquest projecte que 
portaran a terme els centres ocupacio·
nals Onada, Ventall i Ginesta. 

Valor Afegit és una revista per com·
partir, aprendre i conèixer, fent partí·
cips de la vida dels centres les famílies, 

Valor Afegit: 
compartir, aprendre i conèixer

els voluntaris i els amics. 

Aquesta nova eina està desenvolu·
pada per les mateixes persones dels 
centres ocupacionals, que s’endinsen 
en el món de la comunicació i es con·
verteixen en reporters, entrevistadors, 
fotògrafs, redactors, maquetadors..., 
per tal de compartir amb nosaltres 
aquelles coses que formen una part 
important de la seva vida. 

Agraïm a la Fundació Onada que 
hagi compartit el nom d’aquesta re·
vista amb les altres entitats, així com 
el suport de la Sandra en els aspectes 
més tècnics. 

Enhorabona per aquesta iniciativa, i 
felicitats a totes les persones de cadas·
cun dels centres, per les ganes, l’esforç 
i la il·lusió que esteu posant en Valor 
Afegit.



Gràcies 
per dedicar-nos el vostre temps!

Col·laboren:

AjuntAment
del vendrell


