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Carta del President
El 2014 ha estat el meu últim any com a president del Taller Baix Camp.  El passat desembre posava punt i final a una de 
les etapes més importants i més intenses de la meva vida. Durant 23 anys he estat al capdavant de l’entitat, sempre amb 
la il•lusió  i amb les ganes de fer-ho cada dia millor. Han estat anys d’alegries i de dificultats, d’objectius pels què lluitar, 
de projectes que s’han fet realitat i de somnis que, alguns hem aconseguit, i d’altres s’hauran de seguir perseguint. Però 
si faig balanç crec que la nostra associació ha aconseguit mantenir la seva capacitat de treball i 
d’atenció cap a les persones amb discapacitat, convertint-se en un referent al territori.  És per això, 
que vull aprofitar les meves darreres paraules com a president per donar-vos les gràcies a tots els 
que heu format i formeu part d’aquesta gran família que és el Taller Baix Camp. Voldria agrair-vos 
la feina feta tots aquest anys, la vostra entrega i paciència dia a dia, i demanar-vos que seguiu amb 
la mateixa dedicació en el futur, per així continuar construint el projecte del Taller Baix Camp.

Antoni Randuà Sabater, 
President

La nostra Missió i els nostres Principis

La nostra mISSIÓ
Oferir el suport i les oportunitats necessàries a les persones amb discapacitat 
intel•lectual i a les seves famílies per millorar la seva qualitat de vida. 
Aconseguir la màxima integració social i laboral d’aquestes persones.

els nostres principis
Treballar per la igualtat i els drets de les persones amb discapacitat intel•lectual.
Centrar les nostres accions i projectes en la persona.
Potenciar la seva autodeterminació.
Gestionar serveis de qualitat.
Formació i motivació dels professionals.
Gestió eficaç dels recursos financers per afrontar la viabilitat dels nostres serveis i projectes.
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Amb el suport de: Ajuntaments:
Alcover

Altafulla

Alforja

Almoster

Botarell

Capafonts

Castellvell del Camp

El Catllar

Mont-ral

Convenis amb empreses: Enclavaments laborals: Inserció empresa ordinària:

Gràcies 
per fer-ho possible

Mont-Roig del Camp

La Canonja

La Pobla de Mafumet

Montblanc

Pradell de la Teixeta

Salou

Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant

Vila-seca de Solcina

Intermediació laboral
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Hem fet 35 anys

El Taller Baix Camp celebra el seu aniversari amb una gran festa al teatre Bartrina

L’escenari escollit va ser el teatre Bartrina de Reus ja que els alumnes de l’aula de teatre del Punt de Trobada, l’espai 
de lleure del Taller, han estat els protagonistes de la festa. Aquests nois i noies s’han pujat per primera vegada a un 
escenari  amb  l’espectacle TBCirc, per mostrar al públic, més de 400 persones, allò que fan a les classes i sobre tot 
superar les pors i els nervis d’enfrontar-se a una experiència totalment nova. 

Un espectacle que ha endinsat el públic en una carpa de circ màgica per bufar les 35 espelmes d’aniversari i seguir 
complint molts anys més. Un acte de celebració que va servir també per homenatjar al fins ara president del Taller 
Baix Camp, Antoni Randuà, que després de més de 23 anys ha deixat el seu càrrec al capdavant del Taller Baix Camp.

La nostra associació porta 35 anys al costat de les persones amb discapacitat intel•lectual. El passat 25 de novembre 
vam complir anys i vam voler celebrar-ho amb una gran festa d’aniversari. 



Centre Especial de Treball

       Implantació de l’enclavament de 12 persones al servei de muntatge de quadres elèctrics.

 Adjudicació del concurs de jardineria de l’Ajuntament de Reus pel manteniment de finques    
 urbanes durant  4 anys.

 Acord amb una empresa multinacional pel manteniment d’espais enjardinats.

 Acord amb l’Obra Social “La Caixa” i la Diputació de Tarragona per la prevenció d’incendis    
 forestals a l’EIN Serres de Pradell – l’Argentera.

 Adquisició d’un camió per al servei de gestió alimentària. 

 Adjudicació del concurs de senyalització vial de l’Ajuntament de Salou per 4 anys.

 

Durant  aquest  2014 el nostre Centre Especial de Treball ha assolit diverses fites:

Centre Ocupacional (STO i SOI)
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Usuaris:

 4 places més al Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) 

 1 baixa en el STO del carrer Víctor Català que es cobrirà amb una persona de la llista d’espera.

 1 trasllat al Servei de Teràpia Ocupacional (STO).

L’any es tanca amb 155 persones ateses:

 102 persones al STO (carrer Víctor Català)

 24 persones  al STO (carrer Capçanes)

 29 persones al SOI (carrer Víctor Català)

Ocupació:

Al 2014 s’ha consolidat l’ocupació terapèutica de les espelmes. Diferents entitats i organitzacions de Reus les han 
utilitzat com a regal per als seus esdeveniments. Les espelmes s’han venut al Centre Gaudí com un producte més de 
la ciutat i ha crescut la demanda entre les famílies i els professionals del Taller Baix Camp.

Activitats:

L’activitat estrella d’aquest curs ha estat el concert dels Lax’n Busto però com en els darrers anys hem continuat fent 
piscina, cavalls, hem visitat les instal•lacions de la policia local i el parc de trànsit, i diferents celebracions.

Instal.lacions:

 Renovació del mobiliari del menjador del STO del carrer Víctor Català.

 Climatització de diversos espais.
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Servei Habitatge
      

    3 baixes temporals amb les seves corresponents altes.

    Instal•lació d’un parc saludable a la zona exterior de la Masia Roig gràcies a la subvenció de la Fundació Privada  
    Reddis.

    Adquisició d’una furgoneta per la llar Maria Antonia Paris.

    Realització d’activitats de lleure i sortides.

    Al Programa de Suport a la pròpia llar (PSAPLL), s’han produït 2 baixes i 2 altes. Durant tot l’any s’han potenciat les  
    reunions de coordinació amb els monitors de suport.

    Incorporació d’una psicòloga del servei de llars com a reforç en la prestació del servei.

Punt de Trobada
Activitats de lleure:

 Activitats que afavoreixen l’expressió artística i creativa dels nostres nois i noies. 

 Grup de teatre on participen 10 persones. Enguany en motiu del 35 aniversari van actuar al Bartrina.

 Sortides i excursions en cap de setmana destacades:

  - Visita a la Sagrada Família

  - Visita al Zoo de Barcelona

  - Sortida amb catamarà

  - Visita a l’aeroclub de Reus

  - Excursió al Viu la Vinya

  - Concert de Malú

 Celebració de les diferents festivitats.

 Participació per Sant Jordi amb una paradeta. 

 Realització de diferents cursos: informàtica, alfabetització i cuina.

 5 torns de vacances a Peñíscola i a La Molina, on han participat 52 persones.

Activitats esportives:

 Pràctica de diferents esports:  futbol sala, bàsquet, atletisme, tennis taula, petanca, rem i natació. 

 Participació de 30 esportistes en les competicions organitzades per ACELL.

 Participació de 19 esportistes als IX Specials Olympics.
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Evolució del personal contractat

Recursos Humans

Contractacions:  308
202 amb discapacitat i 106 sense discapacitat
Contractes que hem fet indefinits: 5
 
Plantilla:   357
Total plantilla amb discapacitat: 239 persones - 65,84%
- % plantilla amb contracte indefinit amb discapacitat: 185 - 50,97%
- % plantilla amb altres tipus de contracte amb discapacitat: 54 - 14,87%

Total plantilla sense discapacitat: 118 persones - 33,05%
- % plantilla amb contracte indefinit sense discapacitat: 54 - 45,76%
- % plantilla amb altres tipus contracte sense discapacitat: 64 - 54,23%

Satisfacció global envers l’associació

Formació per a usuaris i professionals:
16 cursos
194 participants

Durant aquest darrer any s’han realitzat diverses enquestes per conèixer i analitzar el grau de satisfacció de les 
famílies del Taller Baix Camp respecte les activitats, serveis, organització i atenció professional de la nostra associació, 
amb l’objectiu de millorar i adaptar-se a les necessitats de les persones usuàries.
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Auditoria
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Gràcies per confiar



2014 en Imatges
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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


