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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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Carta del President

Benvolguts i benvolgudes, 

Un cop més toca fer balanç de la marxa de l’associació el darrer any. Ha estat un any molt complicat, un any que ens 
ha tocat prendre decisions difícils i realitzar canvis, amb el fi d’adaptar-nos a la situació i al nostre entorn. Un any que 
es va iniciar amb el relleu a la presidència de l’entitat ja que després de 23 anys l’Antonio Randuà va decidir fer un pas 
al costat. No vull deixar passar aquesta oportunitat per agrair-li en nom de tots, aquests anys de  treball i dedicació 
envers el Taller i a les persones amb discapacitat intel•lectual.

Com he dit a l’inici no ha estat un any fàcil, segurament ha estat el més complicat dels darrers temps. En el CET hem 
vist com la greu situació interna d’alguns dels nostres principals clients ens han afectat de manera directa i ens hem 
vist obligats a reduir la nostra plantilla. La nostra línia d’activitat de manipulat industrial està patint molt, amb una 
caiguda constant de la producció. Tot i això, hem continuat treballant i posant en marxa noves línies d’activitat, com la 
nova bugaderia (finançada gràcies a una subvenció atorgada per Catalunya Caixa) que ens permetrà donar servei a les 
nostres Llars Residències així com, a clients de l’entorn mantenint entre 5 i 10 llocs de treball, i també hem aconseguit 
consolidar l’activitat de muntatge de quadres elèctrics. En el servei de CO i Llars s’ha mantingut la congelació de noves 
places per a usuaris però hem hagut de lamentar la pèrdua per defunció de dues persones molt estimades a l’entitat: 
la Tere Fernández i la Paquita Vidiella, usuàries del Centre Ocupacional i de la Llar Masia Roig.

Tot i les dificultats, i dintre de la nostra missió d’oferir serveis per millorar la qualitat de vida de les persones amb DID, 
hem posat en marxa un nou Centre Ocupacional al Carrer Canal, ben bé al mig de Reus, on atendrem 24 persones 
d’una manera més personalitzada, familiar i integrada a la ciutat. Esperem que sigui l’inici d’un nou model d’atenció 
més proper, familiar i integrador, amb espais més acollidors i versàtils.

Per encarar aquests nous reptes hem hagut de realitzar canvis en l’organització, sabem que aquest canvis mai són ni 
fàcils ni agradables, però entenem que pel futur de l’entitat eren necessaris i que han de permetre una millora en 
el funcionament global del Taller. Estem en una època de canvis, pendents també de la concertació dels Serveis de 
Centre Ocupacional i de les Llars, de canvis que ens obliguen, i obligaran, a adaptar-nos. Una època de petits gran 
canvis, uns temps en que tots hi haurem de posar el nostre granet de sorra i en el que espero tenir-vos a tots al costat 
de l’entitat (famílies, usuaris, treballadors, col•laboradors) per poder continuar amb el projecte del TBC. Ganes i il•lusió 
no ens falten.

No voldria acabar sense fer un reconeixement molt especial a tots els professionals i tècnics del TBC, amb el seu treball 
i dedicació fan possible que cada dia la nostra entitat es posi en marxa i que els nostres fills i familiars rebin la millor 
de les atencions.

Salutacions

Jaume Verge i Torrebadell, 
President
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Amb el suport de: Ajuntaments:
Albiol

Alcover

Alforja

Almoster

Altafulla

Botarell

Capafonts

Castellvell del Camp

Constantí

El Catllar

Falset

Gràcies 
per fer-ho possible

La  Canonja

La Pobla de Mafumet

Mont-ral

Montblanc

Mont-roig del Camp

Porrera

Pradell de la Teixeta

Riudecols

Tarragona

Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant

Intermediació laboral

AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Qui som:

El Taller Baix Camp actua com a agència de col•locació nº0900000040 en col•laboració amb el servei públic d’ocupació 
(SOC), realitzant activitats d’intermediació laboral. Així mateix, tenim un conveni d’adhesió al programa Incorpora de 
l’Obra Social “La Caixa”.

Què fem:

La nostra tasca com a servei d’intermediació laboral consisteix en crear un nexe entre les empreses i/o institucions que 
cerquen treballadors i les persones que busquen feina. La finalitat és aconseguir una millor qualitat de vida per a les 
persones amb dificultats d’inserció sociolaboral mitjançant l’ocupació.

El què hem aconseguit en el 2015:

Núm. de persones ateses: 

Núm. d’insercions:Núm. d’ofertes: 

Núm. d’empreses visitades:145
91 50

68

Convenis amb
   empreses:

Enclavaments
   laborals:

Inserció empresa
      ordinària:



Hem posat en marxa un nou centre ocupacional

L’espai està ubicat al centre de la ciutat i atén 24 persones

El nou centre té capacitat per 24 persones amb necessitats de suport elevades i en el qual es realitza una atenció més 
personalitzada. I per aconseguir aquesta atenció més acurada es treballa en tres grups a les diferents aules del centre 
i amb dos monitors dedicats a cada un d’ells.  

El nou edifici està situat al centre de Reus, concretament al carrer Canal, una ubicació que permet obrir-nos a la ciutat. 
Els usuaris poden participar de les activitats que es fan a Reus o sortir a passejar pels voltants. Tot per tal de millorar la 
seva inserció social  i interactuar amb altres  entitats i col•lectius (associacions, escoles, veïns...). El Taller Baix Camp ha 
comptat amb la col•laboració de la Fundació Reddis per comprar el mobiliari del nou centre. Un espai modern, ampli 
i amb un jardí que els permet fer tot tipus d’activitats a l’exterior i gaudir de l’aire lliure.

El projecte per excel•lència del 2015 ha estat la posada en funcionament d’un nou ocupacional al centre de Reus. 
L’entitat ha volgut donar un canvi estratègic al servei que presta i, és per això, que ha decidit crear un altre centre 
ocupacional, a banda dels altres dos amb els que ja comptava.
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Centre Especial de Treball

Centre Ocupacional (STO i SOI)
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Qui som:

El Centre Ocupacional és l’alternativa per a les persones amb discapacitat intel•lectual que no poden incorporar-se 
al sistema ordinari de treball ni a un Centre Especial de Treball perquè no arriben a un determinat nivell de capacitat 
productiva. L’objectiu del nostre servei és millorar la qualitat de vida d’aquestes persones mitjançant activitats 
d’ajustament personal i diferents tasques terapèutiques.

Tanquem l’any 2015 amb 154 persones ateses:

 125 al Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

 29 al Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

El què hem aconseguit en el 2015:

 Posada en marxa d’un nou Centre Ocupacional al carrer Canal on s’atenen 24 persones amb necessitats de 
suport elevades i on treballen 6 monitors.

 Compra del mobiliari del nou CO gràcies al finançament de la Fundació Privada Reddis.

 Creixement de l’elaboració d’espelmes decoratives.

 Presència en l’acte inaugural de La Fira centre comercial de Reus. Els convidats van rebre d’obsequi una 
espelma feta pels nois i noies del centre ocupacional, creada especialment per aquest esdeveniment. 

 Col·laboració del Grup Cultural Misericòrdies de Reus amb el Taller Baix Camp.

Qui som:

El nostre centre té com a objectiu proporcionar a les persones amb discapacitat la realització d’un treball productiu i 
remunerat, adaptat a les seves característiques personals i que faciliti la seva integració al mercat laboral. 

El què hem aconseguit en el 2015:

 Acord amb la Diputació de Tarragona i l’Obra Social “La Caixa” per dur a terme tasques 
forestals a Margalef. S’ha donat feina a 7 persones durant els 6 mesos de durada del 
conveni.

 Col•locació d’aparcabicis al voltant de la plaça Catalunya de Barcelona. Prova pilot 
molt exitosa i que s’ha engegat conjuntament amb una empresa de Barcelona. 

 Creació d’un altre equip de senyalització. Està format per tres persones amb 
discapacitat, amb vehicle i maquinària per realitzar tasques municipals i privades.

 Nou projecte de pintura a les escoles, nou projecte de pinturaa les escoles per pintar 
el terra dels patis amb jocs. Una iniciativa que s’està ampliant a tots els municipis de la 
província. 

 Nou projecte “Asfalt en fred” per reparar l’asfalt de carrers i carreteres. És un complement més del servei de 
senyalització viària.

 Posada en funcionament d’una bugaderia que dóna feina a 10 persones. Tant el disseny com la maquinària ha 
estat pensat per a les persones del nostre Centre Especial de Treball.

 S´ha començat a treballar amb gespes artificials per tal d’analitzar diferents aspectes i el seu tractament. La 
primera prova s´ha fet a les instal•lacions del nou centre del carrer Canal, el disseny i la instal•lació de la qual l’han 
realitzat les persones del Centre Especial de Treball. 

 Renovació conveni amb Virginias. Fa més de 30 anys que les dues entitats col•laboren en un projecte conjunt 
per a la integració de les persones amb discapacitat intel•lectual, oferint llocs de treball i millorant la seva qualitat de 
vida. 40 persones seguiran treballant en la producció de galetes, neules i oblees gràcies a la    
prolongació d’aquest acord.
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Servei Habitatge
      

Qui som:

Aquest servei dóna resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat intel•lectual els 365 dies de l’any i 
esdevé una veritable llar per a les persones que hi viuen.

Tanquem l’any 2015 amb 61 plaçes:

 60 a les llars-residències.

 1 de Respir.

El què hem aconseguit en el 2015:

 Compra d’una furgoneta per a la Llar Maria Antònia Paris gràcies al conveni  
 de col•laboració  amb l’Obra Social La Caixa.

 Implantació sistema de qualitat ISO 9001.

 Es manté la prestació del servei de Respir. Aquest servei ajuda a millorar la qualitat de vida de les famílies, 
oferint atenció a les persones amb discapacitat intel•lectual en moments puntuals mitjantçant estades breus en les 
llars que té l’Associació.

Punt de Trobada
Qui som:

Sóm l’espai de relació de les persones amb discapacitat intel•lectual de la nostra entitat i de les seves famílies. Oferim 
diferents activitats de lleure i d’esport.

Què fem:

Activitats de lleure:

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

 Grup de teatre on participen 10 persones.

 Sortides i excursions tots els caps de setmana. Les més destacades han estat:

  - Discoteca Luz de Gas

  - Visita a la xocolateria Simon Coll

  - Sortida al karting

  - Poble Espanyol

  - Musical Sister Act

 Celebració de les diferents festivitats.

 Participació amb paradeta d’espelmes i manualitats en diferents esdeveniments: Fira Tastaverd a 
Riudecanyes, Sant Jordi i Mercat de Nadal.

 Realització de diferents cursos: alimentació saludable, informàtica, higiene personal, alfabetització i català.

 4 torns de vacances a Roses, Lloret de Mar i Saragossa, on han participat 48 persones.

Activitats esportives:

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

 Participació de 32 esportistes en els campionats organitzats per la federació ACELL.

 Participació en esdeveniments populars com la cursa de Vila-seca o caminades promogudes per 

 l’Ajuntament de Reus. 



Recursos Humans

El què hem aconseguit en el 2015:

278 contractacions
162 persones amb discapacitat
116 persones sense discapacitat

229 treballadors amb discapacitat ( 66’95%)

          - 188 treballadors amb contracte indefinit amb discapacitat (82’10%)
          - 41 treballadors amb altres tipus de contracte amb discapacitat (17’90%)

113 treballadors sense discapacitat (33’05%)

        - 98 treballadors amb contracte indefinit sense  discapacitat (86’72%)
        - 15 treballadors amb altres tipus de contracte sense discapacitat (13’28%)

Formació per a usuaris i professionals en el 2015: 28 cursos 160 participants

Una plantilla formada per  342 treballadors

Evolució del personal contractat:

181 171 162
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160
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Auditoria
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Gràcies per confiar

C
construccions

Jordi Riera, SL



2015 en Imatges
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CLOENDA LL
IGUETA DE 

FUTBOL

ENCÀRREC D’ESPElmes fetes pels nois

actuació del grup de teatre 
al taller ocupacional

activitats al taller 

del carrer canal

viatge d’ocupacional a 
roses

viatge de cet a lloret de mar

fem exercici!

paradet
a de n

adal

la nostra pa
rada de sant

 jordi!

a saragossa
 amb cet!



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


