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La nostra Missió i els nostres Principis

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. 

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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El Taller Baix Camp en xifres

Som 313 treballadors 198 treballadors amb discapacitat

165 persones ateses mitjançant la intermediació laboral

Donem servei a més de 300 famílies

La nostra mISSIÓ

els nostres principis

Aconseguir la màxima integració social i laboral d’aquestes persones.

Els nostres serveis

Centre Especial de Treball

Centre Ocupacional

Punt de Trobada

Llar-residència



Benvolguts i benvolgudes,

Un cop més toca fer balanç de la marxa de l’associació el darrer any. Hem tingut un any 

complicat en què s’han hagut de prendre decisions per millorar l’atenció de les persones del 

CO i de les llars, amb la introducció de la figura d’un coordinador general per dinamitzar 

els serveis i coordinar les actuacions; creiem que ha estat un encert, per les opinions 

rebudes de part vostra. També, s’ha consolidat el centre ocupacional del Carrer Canal, amb 

un alt nivell de satisfacció.

En el tema laboral ha estat un any difícil, les feines de manipulats cada vegada són més 

escasses i puntuals, i de més exigència, el que origina una dificultat en aquest servei i que 

molts treballadors no puguin seguir el ritme de treball necessari. D’acord amb el Departament 

de Benestar de la Generalitat es va fer una nova valoració d’un grup de persones, que ha 

permès la recol·locació de 16 d’elles al servei sociolaboral del Taller Baix Camp.

En els altres serveis laborals cada vegada les condicions de preu per obtenir els concursos són 

més exigents i la competència cada vegada més gran, fet que complica cada cop més poder 

mantenir els llocs de treball de les persones amb discapacitat intel·lectual. Tot i això, s’han 

obert noves línies de treball, a Falset amb un conveni amb la Cooperativa Falset Marçà 

per gestionar part dels seus serveis, també s’ha consolidat l’activitat de muntatge de 

quadres elèctrics, i s’està treballant amb altres línies d’activitats.

D’altra banda, aquest any la nostra entitat ha rebut un reconeixement per part de la 

Cambra de Comerç apadrinat per Ticnova i també hem rebut una donació per part de la 

Fundació Port Aventura que ens ha permès comprar una furgoneta adaptada per facilitar 

el transport dels nostres usuaris.

Estem en una època de canvis, que ens obliga a estar sempre pendents de les oportunitats per 

consolidar la nostra entitat i obrir nous horitzons en els serveis per oferir als nostres usuaris 

i famílies per això, és imprescindible la vostra participació i col·laboració (famílies, 

usuaris, treballadors, col·laboradors...) per poder continuar amb el projecte del Taller Baix 

Camp.

Finalment vull agrair la feina de tots els professionals i tècnics, que amb el seu treball i 

dedicació fan possible que cada dia el Taller Baix Camp es posi en marxa i que els nostres fills 

i familiars rebin la millor atenció.

Salutacions,

Jaume Verge i Torrebadell, 
President
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Donem servei a més de 300 famílies

Carta del President
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Amb el suport de: Ajuntaments:
Alcover

Botarell

Bràfim

Cambrils

Capafonts

Constantí

Falset

Gandesa

La Morera del Montsant

Les Borges del Camp

Maspujols

Montblanc

Mont-roig del Camp

Morell

Gràcies 
per fer-ho possible

Perelló

Pobla de Mafumet

Porrera

Reus

Riudecanyes

Riudoms

Salou

Tarragona

Torredembarra

Ulldecona

Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant

Vilaplana

Vila-rodona

Vila-seca

Intermediació laboral

AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Qui som:

Realitzem activitats d’intermediació laboral com a agència de col·locació en col·laboració amb el SOC, i dins el programa 
Incorpora de l’Obra Social de “La Caixa”. 

Què fem:

La nostra tasca com a servei d’intermediació laboral consisteix en crear un nexe entre el mercat de treball 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 2016:

Núm. de persones ateses: 

Núm. d’insercions:Núm. d’ofertes: 

Núm. d’empreses visitades:165
73 61

62

Convenis amb
   empreses:

Enclavaments
   laborals:

Inserció empresa
      ordinària:

museu
vermut
restaurant

del
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Recursos Humans

Què hem aconseguit en el 2016: 162 contractacions

85 persones amb discapacitat 52,47%
77 persones sense discapacitat 47,53%

Formació per a usuaris i 
30 cursos 226 participants

Una plantilla formada per  313treballadors

Segons el tipus de contracte

Comunicació
En els darrers anys des del Taller Baix Camp estem 
apostant fort per la comunicació i per les xarxes socials. 
Creiem que és fonamental que la feina que realitzem a 
l’entitat es conegui fora i que els serveis i activitats que 
fem tinguin visibilitat. Pel que fa a les publicacions que 
tenim, a banda de la memòria anual, també de forma 
trimestral editem un butlletí intern destinat als nostres 
treballadors i a les famílies, el TBC Dius, amb les darreres 
informacions relacionades amb l’associació. Pel que fa al 
Facebook en aquest 2016 hem crescut molt, amb més 
de 400 seguidors i hem tancat  l’any arribant als 950. El 
vídeo de l’estiu ‘Només amb tu’ va ser la publicació que més bona acollida va tenir, aconseguint 10.000 reproduccions 
i més de 200 comparticions. A més, en 2016 també ens hem unit a altres dues xarxes socials, Twitter i Instagram.

160 treballadors 
amb discapacitat

87 treballadors 
sense discapacitat

Contractes FIXES (78,91%)

38 treballadors 
amb discapacitat

28 treballadors 
sense discapacitat

ALTRES contractes (21,09%)

198 treballadors amb discapacitat 63,26%
115 treballadors sense discapacitat 36,74%

139
174

dones

homesprofessionals en el 2016:

EVOLUCIÓ 
DE LA 
PLANTILLA

Discapacitat intelectual

Discapacitat sensorial

TOTAL

Sense discapacitat

Discapacitat física

65%

35%

Contractes FIXES

160 treballadors amb 
discapacitat

87 treballadors sense 
discapacitat

56%

44%

ALTRES contractes

38 treballadors amb 
discapacitat

28 treballadors sense 
discapacitat



Centre Especial de Treball

Centre Ocupacional
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Posada en funcionament al febrer del nou Centre Ocupacional del carrer Canal amb capacitat per a 24 usuaris.

S’han posat en marxa noves activitats d’ocupació terapèutica: elaboració de sabons, carpetes amb cartró reciclat,  
neteja de cotxes, estampació de samarretes, bosses i clauers. El lot de Nadal ha estat elaborat amb productes 
realitzat pels usuaris del Centre Ocupacional i s’ha continuat treballant amb l’elaboració d’espelmes amb nous 
models creats pels mateixos usuaris.

   Durant aquest any s’han realitzat reunions de cadascun dels grups 
amb les famílies corresponents, monitor referent i equip tècnic amb la 
finalitat de tenir un contacte més proper i que les famílies coneguin la 
dinàmica del dia a dia del seu familiar.

    Al llarg de tot l’any s’han potenciat les sortides. S’han realitzat sortides 
a: Cambrils, Alforja, Salou, Les Borges del Camp, al teatre, a la piscina 
de Mont-roig o una visita als Mossos. També participació en diferents 
competicions de les Jornades esportives del Consell Comarcal del 
Tarragonès.

S’ha elaborat un nou model dels Programes d’atenció individual dels usuaris i s’han millorat els registres d’avaluació.

En els qüestonaris de satisfacció que van contestar les famílies del CO s’ha obtingut una puntuació de 4.29 sobre 5, 
valorant principalment la dedicació i la professionalitat dels treballadors del servei. També cal destacar una valoració 
global positiva vers el centre ocupacional.

Adquisició de mobiliari nou i renovació dels ordinadors de la sala de informàtica gràcies a la subvenció de la 
Fundació Reddis.

Qui som:

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

El què hem aconseguit en el 2016:

    Posada en marxa d’un nou servei assistencial-laboral destinat a 21 persones. 

    Millora de les instal·lacions amb la col·locació d’un ascensor per accedir 
al altell. 

  Adjudicació de dos projectes medioambientals amb la Diputació i 
l’Obra Social ‘La Caixa’ per a la creació d’itineraris saludables a Riudoms 
i a Gandesa,  amb l’objectiu de preservar els espais naturals i la inserció 
laboral de persones en risc d’exclusió.

     Renovació del conveni amb l’Ajuntament de Reus del Programa de Gestió 
Alimentària. 

    Inici de l’activitat de la nova Bugaderia que dóna feina a 8 persones.
Acord de col·laboració entre la Diputació i 

l’Obra Social “La Caixa”



Servei Habitatge
      

Qui som:

El nostre servei d’habitatge 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.

Oferim 61 places de Llars-residència.

El què hem aconseguit en el 2016:

     Implantació del sistema de qualitat ISO 9001 al servei de llars.

     Durant tot l’any s’han realitzat sortides, especialment 
durant els caps de setmana i períodes de vacances. Cal 
destacar que durant l’agost s’ha comptat amb el suport 
dels monitors del Punt de Trobada, organitzant diferents 
activitats, jocs i festes temàtiques per als usuaris de totes 
les llars. 

     Elaboració de nous Programes d’atenció individualitzats conjuntament amb el servei d’atenció diürn.

     Valoració positiva en l’enquesta de satisfacció feta a les famílies dels usuaris que viuen a les llars, amb una puntuació 
de 4.8 sobre 5.

    La valoració dels usuaris de les llars també dóna un grau elevat de satisfacció, amb una puntuació del 8.8 sobre 10 
de la seva vida als pisos i amb un 9.6 sobre 10 vers els professionals d’aquest servei.

      Concessió de 7 nous Programes de suport a l’autonomia a la pròpia llar. 14 persones viuran de manera independent 
amb el suport d’un monitor.

Punt de Trobada
Qui som:

Som 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: calçotades, visita a Montserrat, Aquopolis i la sortida al minigolf.

 Celebració de les diferents festivitats. 

 Participació amb paradeta d’espelmes i manualitats a la Fira Tastaverd a Riudecanyes i Sant Jordi.

 Realització de 3 cursos: Alimentació saludable, formació d’adults i club de lectura fàcil.

 3 torns de vacances a València i Marina d’Or, amb un total de 47 usuaris.

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 de 5 esportistes als Special Olympics.
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Els familiars, un any més, van col·laborar  
per la Diada de Sant Jordi

De vacances a Marina d’Or amb un grup 
d’Ocupacional



Auditoria
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Gràcies per confiar

C
construccions

Jordi Riera, SL
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El més descatat del 2016

La Cambra de Comerç premia la nostra 
trajectòria
La Cambra de Comerç de Reus va lliurar el passat desembre el Premi 
a l’Excel·lència al Taller Baix Camp. Aquest ha estat un dels fets més 
destacats de l’any, ja que el jurat ha valorat la trajectòria i la tasca que la 
nostra entitat porta desenvolupant amb les persones amb discapacitat 
intel·lectual des de l’any 1979.

Port Aventura destina 28.434e al Taller Baix Camp
La Fundació Port Aventura va celebrar el 
passat 6 d’octubre el seu 6è Sopar Solidari 
on va recaptar 85.302e. La nostra entitat 
va rebre 28.434e, que s’han invertit en 
la compra d’una furgoneta adaptada per 
facilitar els desplaçaments dels nostres 
usuaris. 

Unim forces amb la Cooperativa Falset marçà
El president de la Cooperativa Falset Marçà, Josep M. Cots i el 
director general del Taller Baix Camp, Josep Ramon Nogués, 
van signar al març un acord per reforçar els llaços entre les 
dues entitats, amb  l’objectiu d’obrir línies d’activitat comuna 
i ampliar la presència de les dues institucions a la respectiva 
comarca veïna. 

Comença a funcionar el nou centre ocupacional
A principis de febrer es va posar en marxa el nou centre ocupacional del carrer Canal. Un nou espai que dóna cabuda a 
24 persones i on els usuaris reben una atenció molt més personalitzada. Les instal·lacions han permès acollir l’activitat 
diaria del centre, i també fer altres actes com l’assamblea de socis o celebrar festes com Sant Joan o Halloween. A més, 
la bona ubicació del centre ocupacional ha esdevingut clau perquè els nois i noies puguin sortir a passejar pel centre 
de Reus.

El Taller Baix Camp i el mas Carandell s’associen per la integració laboral
Les dues organitzacions van signar el passat estiu un conveni de col·laboració per facilitar la incorporació al món laboral 
de persones en situació d’exclusió social o amb risc d’esdevenir-ho. L’acord s’emmarca dins el programa Incorpora de 
‘La Caixa’ i té un any de durada, tot i que es pot allargar. 

L’any 2015 ja es va comercialitzar a nivell intern 
un vi solidari produït per la Cooperativa, on 
el disseny de l’etiqueta i l’etiquetatge els van 
realitzar persones amb discapacitat intel·lectual 
del nostre centre ocupacional. 
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Seguim treballant amb el projecte Incorpora de ‘La Caixa’
Un any més l’Obra Social ‘La Caixa’ ha tornat a associar-
se amb el Taller Baix Camp per impulsar la contractació 
de persones amb discapacitat intel·lectual. El principal 
objectiu del projecte Incorpora és establir ponts entre 
les empreses i les entitats socials, per tal de generar 
oportunitats laborals entre els col·lectius més vulnerables.  

Els nostres esportistes competeixen als Special Olympics
Cinc dels esportistes que formen part del nostre club van participar 
del 24 al 27 de novembre als Special Olympics que es van celebrar a 
Reus. El Marc Bargalló, l’Eloy Cortés, el Fabián Imbernón, el Juanito 
Garrido i el Ricard Andreu entrenats per l’Arnau Pino, van competir en 
bàsquet formant equip amb el club esportiu Solc de Tarragona, i sota 
el nom de ‘Catalunya Pacers’ van classificar-se en tercera posició. 

LOT DE NADAL ARTESANAL
El lots que el passat Nadal es van entregar als treballadors de la nostra 
entitat els van elaborar íntegrament els nois i noies dels tres centres 
ocupacionals. A Víctor Català van fer les espelmes, els sabons i la 
cistella, a Masia Roig les figures de decoració i la felicitació, i a carrer 
Canal els clauers. A més, també s’hi va afegir una caixa de neules de 
Virginias.

El Calendari Solidari del 2017, amb 
el CF Reus

Els nois i noies del Taller Baix 
Camp i la plantilla del CF Reus 
han estat els protagonistes 
del nostre calendari solidari. 
El fotògraf Anton M. Amenos 
va ser l’encarregat de capturar 
aquestes fotografies amb l’equip 
roig-i-negre que va debutar 
l’estiu passat per primera vegada 
a Segona Divisió. 

El programa Incorpora de l’Obra Social ‘La Caixa’ va 
complir el passat octubre el seu desè aniversari i ho 
va celebrar atorgant reconeixements a les empreses, 
organitzacions i institucions com el Taller Baix Camp 
que, amb el seu compromís i la seva complicitat, han fet 
possible aquesta iniciativa.

El Grup Cultural Misericòrdies, 
un any més al costat del Taller Baix Camp

Cantants per un dia amb els Cultrum Participem a la primera festa ‘Aprofitem els 
Aliments’



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@tallerbaixcamp.org

www.facebook.com/tallerbaixcamp

Tallerbaixcamp




