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Un cop més ha arribat el moment de fer balanç d’un altre any. Dos mil tretze ha continuat sent, i ja en comencem 
a perdre el compte, un altre any difícil. Difícil pel país, per la ciutadania, pel nostre sector i per la nostra Associació.

Hem vist com la situació econòmica segueix sense donar signes clars de millora, on les Administracions Públiques 
han mantingut les seves polítiques d’austeritat, amb la congelació de les subvencions i per tant sense donar-nos la 
possibilitat de poder ampliar noves places en els nostres serveis per a persones amb discapacitat intel•lectual.

Al Centre Especial de Treball hem continuat amb el bloqueig de la plantilla amb discapacitat (que ja dura des de maig 
de 2011), la qual cosa ens dificulta la nostra tasca d’oferir llocs de treball estable i de qualitat per aquest col•lectiu 
i poder engegar nous projectes.

Durant gairebé tot l’any hem estat patint l’endarreriment  en els pagaments d’algunes administracions públiques, fet 
que ha provocat en alguns moments tensions de tresoreria. La situació es va regularitzar a finals d’any.

Tot i la situació, hem aconseguit mantenir els llocs de treball, tant de persones amb discapacitat intel•lectual com 
de professionals i tècnics.

M’agradaria reconèixer l’esforç fet per tota la plantilla de professionals al signar l’Acord d’Estabilitat Salarial pel 
període 2010/2014, així com agrair-los la feina que fan cada dia amb els nostres fills i filles i familiars. Sense la seva 
implicació el projecte del TBC no tindria futur.

I com no, destacar la tasca que fan cada dia les persones amb discapacitat intel•lectual de la nostra 
entitat, que tot i les dificultats existents segueixen lluitant pels seus drets i la seva inclusió social, sent 
un exemple de superació i perseverança per a tots nosaltres. 

El nostre agraïment a la gent de Químics i Músics Solidaris per la seva sensibilitat cap a la nostra entitat amb la 
celebració d’un concert solidari a l’Auditori de Vila-seca per recaptar fons en benefici del Taller. Aquests fons ens han 
permès realitzar algunes millores al Centre Ocupacional i a Masia Roig.

També agrair els reconeixements rebuts per la nostra entitat aquest 2013: ser un del 15 escollits com 
a “imprescindibles” per la ciutadania de Reus en el marc dels premis “15 Imprescindibles” organitzat 
per Canal Reus TV en el seu 15è aniversari. Així com el rebut per part del programa radiofònic “Societat 
Limitada” de cadena COPE.

Voldria dedicar unes paraules de record i agraïment a la família del Francesc Llagostera per la seva donació, que 
dedicarem a habilitar una sala d’informàtica al Centre Ocupacional.

A nivell organitzatiu, durant el 2013 s’ha produït el relleu en la direcció de l’entitat, desitjant que aquesta nova etapa 
millori la feina feta fins ara.

No voldria acabar sense reafirmar la nostra voluntat de continuar amb la nostra missió d’oferir els serveis necessaris 
per tal de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel•lectual i de les seves famílies, demanar-
vos a tots i totes (famílies, professionals, col•laboradors, clients, amics.....) la vostra col•laboració i implicació, sense 
vosaltres el projecte del TBC no seria possible.
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Carta del President
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Gràcies 
per fer-ho possible

Amb el suport de:

Intermediació laboral

Ajuntaments:

Alcover

Amposta

Almoster

Botarell

Capafonts

Castellvell del Camp

Constantí

Deltebre

Mont-Roig del Camp

El Morell

La Pobla de Mafumet

Prades

Salou

Vandellòs

Vila-seca de Solcina

Convenis amb empreses: Enclavaments laborals: Inserció empresa ordinària:
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Centre Especial de Treball

Tot i la complicada situació econòmica, hem aconseguit mantenir 
els llocs de treball per les persones amb discapacitat intel•lectual 
de la nostra organització, així com mantenir els nivells de facturació 
de l’any anterior.

Els CETs han continuat amb les subvencions congelades i per tant 
amb les dificultats tant per incrementar plantilla de persones amb 
discapacitat, com per engegar nous projectes.

Hem consolidat  activitats, destacant:

Programa de Recuperació d’Aliments per persones sense 
recursos, en col•laboració amb la Regidoria de Benestar de 
l’Ajuntament de Reus i el Banc d’Aliments. 

La consolidació en el Servei de Manipulat Industrial de 
l’activitat de muntatge de quadres elèctrics, una línia amb gran 
potencial de creixement i que ens permet diversificar les nostres 
activitats. 

Conveni de col•laboració amb la Diputació de Tarragona i l’Obra 
Social de la Caixa per la recuperació i manteniment d’espais 
forestals.

Hem mantingut els contractes existents amb les diverses 
administracions públiques i hem aconseguit alguns contractes 
nous i la presència en municipis on no hi treballàvem.

Recursos Humans

Núm. de contractacions fetes al 2013: 129 amb discapacitat i 76 sense discapacitat

Núm. de contractes que hem fet indefinits: 11 persones 
(6 usuaris/es, la resta són professionals amb i sense discapacitat)

Total plantilla 2013: 316

 Total plantilla amb discapacitat: 193 persones
  - % plantilla amb contracte indefinit amb discapacitat: 85,49
  - % plantilla amb altres tipus de contracte amb discapacitat: 14,51 
 Total plantilla sense discapacitat : 123 persones 
  - % plantilla amb contracte indefinit sense discapacitat: 83,74
  - % plantilla amb altres tipus contracte sense discapacitat: 16,26

FORMACIÓ FETA AL 2013, USUARIS I PROFESSIONALS:
- Esporga en alçada (JARDINERIA)
- PRL i manteniment d’eines  (JARDINERIA)
- Capacitació de plataformes elevadores i mòbils (JARDINERIA)
- Higiènic cabina triatge (MEDIAMBIENTAL)
- Ordre i neteja TB3   
- PRL Específic TBC4                                                                                                    
- Curs d’obra civil (PINTURA)
- Gestió d’estrés i tècniques de relaxació (LLARS)
- Envelliment i discapacitat intel•lectual (LLARS)
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Durant el 2013 s’han produït 3 baixes d’usuaris/es 
al Servei de Teràpia Ocupacional (STO), 2 de les vacants 
generades van ser cobertes amb persones de la pròpia 
entitat, concretament per persones que estaven ateses al 
Servei Ocupacional d’Inserció  (SOI).

Hem hagut de lamentar la baixa per defunció del Francesc 
Llagostera, persona que portava molts anys a la nostra 
entitat. 

Al SOI  han hagut 7 baixes. 3 d’elles per un canvi de servei 
a una altre entitat, altres 3 han passat  al STO i l'altre ha 
estat baixa voluntària.

Tot i les baixes i altes, els Serveis s’han mantingut amb les 
mateixes places: al Servei de Teràpia Ocupacional 125 
persones entre STO i STO amb auxiliar i 25 persones al SOI.

A nivell de feina estem molt contents, ha estat l’any de 
la consolidació d’una nova ocupació terapèutica: les 
espelmes. Sí que de moment, estem funcionant a través 
de la venta al detall, a través del boca a boca. Tot i això, en 
petites quantitats, també s’han portat a comercialitzar a 
un garden que des d’un bon inici havia mostrat interès per 
col•laborar amb nosaltres.

 

Centre Ocupacional

Pel que fa les activitats, s’ha continuat amb la línia del últims anys: 
A les sales del taller ubicat al costat de la Masia Roig s’ha continuat anant  als cavalls a fer equinoteràpia, 
a les piscines municipals de Camp Clar, realitzem una petita horta i la cura de les gallines, fem la 
psicomotricitat a les instal•lacions de Victor Català, i un dia a la setmana es realitza la cura d’un gos que 
es va a buscar a la “Última Llar”.
A Victor Català es continua anant a la piscina del Reus Deportiu  i també ens desplacem fins a la de Camp 
Clar, la resta d’activitats es van realitzant al taller: diferents activitats esportives, tallers de cuina, taller 
de lecto-escriptura, tallers de memòria, aprendre a jugar a diferents jocs de taula, es realitza una activitat 
de teatre, etc.
L’últim trimestre de l’any, gràcies a una col•laboració amb la Guàrdia Urbana de Reus vam participar 
en diferents activitats del parc de trànsit així com visites guiades per la Comissaria, activitat que ens va 
agradar molt!!    

Servei a les famílies

Durant l’any, un grup de famílies s’ha reunit per realitzar tallers de manualitats i de cuina. S’ha 
continuat amb les reunions amb la Junta que es fan el primer dimecres de cada mes.

Continuant la tradició, s’ha participat en la Diada de Sant Jordi, organitzant i atenent la parada de roses 
de l’entitat.
 
S’han realitzat dos dinars, un al juny i l’altre al desembre.

S’han organitzat 2 xerrades: “L’autodeterminació”, a càrrec d’Àngels Ponce i “Figures de protecció: 
tutela, curatela i assistència”, per Josep Tresserras.

A més, s’han celebrat algunes activitats conjuntes entre famílies i usuaris de l’entitat: visita a les Caves 
Codorniu, musical de Grease, visita a l’Aquarium i al CRAM (Centre de Recuperació d’Animals Marins). 
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Servei Habitatge

El Servei d’habitatge durant l’any 2013 ha mantingut les 61 places, distribuïdes d’aquesta manera:

Llar Masia Roig: 24 places
Llar Maria Antònia Paris: 11 places
Llar Dr. Fleming: 18 places
Llar Cambrils: 8 places.

S’han produït 3 baixes: 2 a la llar Mª Antònia Paris i 1 a la Llar Doctor Fleming. Els motius han estat: 
trasllat a un centre de Lleida per motius familiars, trasllat a una residència de gent gran i per canvi al 
Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar d’un usuari que s’ha independitzat. Aquestes places 
han quedat cobertes amb 3 altes.

En relació al Programa a l’autonomia a la pròpia llar (PSAPLL) s’han donat d’alta 2 nous usuaris, 
tenint en l’actualitat 6 persones en aquest programa.

Durant l’any 2013 s’han elaborat i posat en marxa els següents protocols: medicació, higiene i acollida.  
A més, s’ha elaborat el programa general d’activitats i el Reglament de Règim Intern de les 4 llars.

Durant tot l’any es va continuar amb el programa d’activitats establert per l’any 2013, prioritzant durant 
els períodes de vacances l’organització de sortides i excursions per tal de que els usuaris poguessin 
gaudir d’unes bones jornades de lleure, podem destacar: visita a la Granja Neri en El Catllar, visita al 
zoo, a l’Aquarium, Cosmo-caixa i al Parc Güell de Barcelona, visita al Poble espanyol, sortides a la platja i 
piscines, berenar-sopar a Mas Forés (Alcover), sortida en vaixell de Cambrils a Salou, etc.

Punt de Trobada
Durant la setmana, els usuaris/es poden assistir qualsevol dels dies en 
que el centre està obert i gaudir de l’espai de manera lliure. La sala 
d’informàtica i biblioteca, els diferents jocs (de taula, futbolí, tennis 
taula), xerrar amb el amics. S’han realitzat diferents activitats: curs 
de formació d’octubre a juny, curset de cuina, tallers de manualitats, 
karaoke, celebració d’aniversaris i diferents festes tradicionals (Carnaval, 
Castanyada, Nadal, etc). 
Així com les activitats de teatre i ràdio.

Les activitats durant els caps de setmana han estat variades, podem 
destacar la sortida durant la Setmana Santa a la Fontcalda, les 
tradicionals calçotades, visita al mercat medieval de Montblanc, fira 
de la música al carrer de Vilaseca. Així mateix, s’han visitat diferents 
exposicions, s’ha anat al cine, a sopar, a Port Aventura, Aqualeón, etc.

S’han organitzat activitats conjuntes amb les famílies: anar a veure 
el musical Grease a Barcelona, visita a les caves Codorniu, a l'Aquàrium, 
concert de Pablo Alborán, visita al CRAM (Centre de Recuperació 
d’Animals Marins).

El Club Esportiu també ha mantingut la seva activitat. S’han practicat els 
següents esports:  futbol sala, bàsquet, atletisme, tennis- taula, petanca 
i rem. S’ha participat en les competicions que organitza la federació 
ACELL. Els entrenaments es realitzen en instal.lacions esportives de la 
comunitat. 

A l’estiu, es van organitzar 5 torns de vacances: 2 a València, 2 a 
Comarruga i 1 a Sant Carles de la Ràpita. Han participat 47 persones. 
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Dades econòmiques i socials

Distribució d’ingressos Distribució de persones amb 
discapacitat intel.lectual per 
serveis

Distribució de persones 
usuàries del servei d’habitatge

D’on són els nostres socis

Distribució de despeses

Distribució 
del personal contractat
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Auditoria
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Gràcies per confiar



Disseny: Amalia Uceda
Fotografies: Ferran Estivill



CENTRE 
OCUPACIONAL

SERVEI
D’HABITATGE

CENTRE ESPECIAL 
DE TREBALL

SERVEI
PUNT DE TROBADA

Polígon Agro Reus
Víctor Català, 57

43206 Reus

Polígon Mas Batlle
Joan Oliver, 28-30

43206 Reus

Polígon Agro Reus
Capçanes, 4

43206 Reus

Antoni
de Bofarull, 8

43202 Reus

Tel: 977 318 117 Tel: 977 328 383 Tel: 977 328 432 Tel: 977 315 216

www.tallerbaixcamp.org
tallerbaixcamp@tallerbaixcamp.org


