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2010 no ha estat un any fàcil. La crisi economico-financera en la que ens trobem immersos fa ara tres anys ens ha fet 

reflexionar i mirar cap l’interior de casa nostra per tal de analitzar els punts febles - i els forts que també en tenim - per 

tal de sortir d’aquesta dissortada crisis enfortits, amb noves expectatives i projectes.

Malgrat aquesta complexa situació, la nostra associació ha sabut donar resposta als reptes que se’ns han plantejat  

per tal de garantir els nivells de qualitat assolits en el conjunt dels serveis que oferim, mitjançant la introducció de mi-

llores en els serveis per la via de l’eficàcia i l’eficiència. Ens hem proposat fer de les dificultats, oportunitats.

Hem apostat per les inversions, per garantir en un horitzó proper les mateixes oportunitats pel conjunt dels socis 

en funció de les seves necessitats i suports. Hem apostat per un model de qualitat en el que les persones siguin 

l’eix central del sistema des de la corresponsabilitat amb les administracions públiques. Hem apostat en defini-

tiva per uns serveis que ens permetin planificar, executar i aconseguir els objectius sota un sistema de gestió ètic  

i professional.

2010 ha estat un any de trànsit envers una nova etapa marcada pels canvis en la direcció, un nou organigrama de 

gestió, que ens permeti reflexionar respecte a les estratègies que anirem desenvolupant en els propers mesos, de 

generació de nous projectes capaços de incorporar il·lusió en el conjunt de la organització, reafirmar el nostre 

lideratge sostingut en un treball diari seriós i professional, amb la complicitat del territori i les seves institucions.

La memòria que avui presentem, i sotmetem a la vostra consideració, vol ser un resum dels esdeveniments més 

importants que s’han produït en cada un dels serveis. Condensar un any en la vida d’una organització com la nostra  

és complex. Escollir les fites més importants, un repte.

2010 ha passat i avui som aquí per retre comptes. Vagi per davant el meu compromís i el del conjunt de la Junta  

Rectora en continuar treballant per no defraudar en tots els que han confiat en nosaltres.

Antoni Randuà Sabater, 
President.

CARTA
DEL PRESIDENT
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ELS AUTOGESTORS

• La asociación siempre quiere mejorar y por eso este año ha empezado a preparar un nuevo trabajo: la lavandería.    

   (David Bautista)

• Per mi l’any 2010 ha esta molt important perquè hem continuat amb el rem. M’ajuda a sentir-me bé. 

   (Ramon Anguera)

• Amb el programa de ràdio que vam fer ens hem sentit valorats i ens ha pujat l’autoestima. (Elisabet Gil)

• Aquest any ha estat una mica dur perquè la crisi també ens ha afectat, sobretot als ordinadors. 

   (Balbina Fernández)

• Amb la crisi que hi ha hagut durant tot l’any, tenim sort de tenir feina. (Dolores Fernández)

• Per nosaltres són importants  totes les activitats que s’han fet al Punt de Trobada perquè així tenim més indepen-   

   dència i podem fer coses sense els nostres pares. (Eli Gil)

• Durante el año 2010 en jardinería nos han reducido las zonas de trabajo. (David Baustista)

• El continuar amb feina ha estat lo millor d’aquest any. (Jaume Font)

• La monitora de suport que tinc al meu pis m’ha ajudat a organitzar-me millor. (Josep Roig)

MISSIÓ

La missió de l’Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Intel·lectual o del desenvolupament és la de con-

tribuir, des de el seu compromís ètic, amb suports i oportunitats, a que cada persona amb discapacitat intel·lectual  

o del desenvolupament i les seves famílies puguin desenvolupar llurs projectes de qualitat de vida, així com promoure 

la seva inclusió com ciutadans de ple dret en una societat justa i solidaria.

És per aquest motiu que l’Associació posa tots el mitjans a l’abast de les persones discapacitades i del desenvolupa-

ment i les seves famílies, per a buscar i gestionar serveis de qualitat, atenent les seves demandes i necessitats. Les 

famílies,esdevenen la palanca més eficaç per la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual en el si de 

la comunitat i aquesta serà possible si abans es produeix la seva integració en la seva família.

La família respondrà a les seves pròpies necessitats i a les del seu membre amb discapacitat intel·lectual, per que les 

famílies no son tan sols un grup passiu demandant i receptor de recursos. La família, constitueix el principal recurs 

per respondre a les necessitats de tots els seus membres.

PRINCIPIS

Per tal de complir amb les finalitats de l’Associació, aquesta treballarà en la defensa de la igualtat i dels drets de les 

persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i les seves famílies, per que totes les accions i projec-

tes que es realitzin des de l’Associació estiguin centrats en la persona, promocionarà i potenciarà l’autodeterminació 

de les persones amb discapacitat intel·lectual i desenvolupament en totes les seves actuacions, gestionarà serveis de 

qualitat amb models de qualitat del sector, fomentarà la professionalització, formació i motivació dels professionals, 

mantindrà una gestió eficaç que promogui la disponibilitat de recursos financers per a poder afrontar la viabilitat dels 

serveis i projectes i elaborarà d’un codi ètic, amb la implicació del conjunt de tota l’organització.

QUE OPINEN 
ELS AUTOGESTORS

MISSIÓ 
I PRINCIPIS
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GRÀCIES. 
PER FER-HO POSSIBLE

AMB EL SUPORT DE:

• Ajuntament d’Alcover.

• Ajuntament d’Alforja.

• Ajuntament de Botarell.

• Ajuntament de Castellvell del Camp.

• Ajuntament de Montblanc.

• Ajuntament de Mont-Roig del Camp.

• Ajuntament de La Pobla de Mafumet.

• Ajuntament de Riudecanyes.

• Ajuntament de Riudecols.

• Ajuntament de Salou.

• Ajuntament de Vilaplana.

• Ajuntament de Vilanova d’Escornalbou.
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Degut a la davallada en la venda d’ordinadors durant els últims anys, ens hem vist forçats a tenir que reduir gradual-

ment la plantilla de treballadors per poder-nos ajustar a les necessitats productives del TBC2. Tot això ha comportat 

que durant aquest darrer any el taller ha hagut de fer filigranes per anar buscant noves sortides a mida que anaven 

sortint treballadors, uns s’han pogut col·locar de forma definitiva i d’altres de forma provisional.

Presa la decisió de posar en funcionament el nou projecte de bugaderia, la idea inicial és la d’ubicar-la al magatzem 

de TBC2. A mesura que passen els mesos es veu la magnitud del projecte i és llavors quant es pren la decisió final 

de traslladar la fàbrica d’assemblatge d’ordinadors al magatzem, durant l’estiu es dur a terme el canvi quedant la nau 

buida i la petita fàbrica al magatzem.

A l’Octubre de 2010 comencen les obres del nou projecte (Mesnet bugaderia industrial) amb una previsió de finalitza-

ció d’obres pel Març de 2011 i posta en funcionament per l’Abril del mateix any. Inicialment s’ubiquen 33 nous llocs 

de treball i amb unes expectatives d’anar a l’alça i poder arribar als 100 llocs de treball.

ORGANIGRAMA
EXECUTIU

BUGADERIA INDUSTRIAL 
MESNET

DIRECCIÓ

DIRECCIÓ
ADJUNTA

PUNT 
DE TROBADA

GESTIÓ
QUALITAT

ÀREA
LABORAL

ALIMENTACIÓ

SENYALITZACIÓ

MANIPULATS

JARDINERIA

MEDIAMBIENT

INTERMEDIACIÓ

PREVENCIÓ RISCOS 
LABORALS

GESTIÓ, SELECCIÓ  
I DESENVOLUPAMENT

EQUIP
TÈCNIC

SERVEI HABITATGE 
I RESIDENCIAL

STO/SOI

ÀREA
SOCIAL

ÀREA
PERSONES

ADMINISTRACIÓ  
I FINANCES

BUGADERIA



EL CENTRE DE LA NOSTRA 
ACCIÓ: LES PERSONES



12 13

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL / SERVEI 
OCUPACIONAL D’INSERCIÓ

Consolidar els canvis iniciats a nivell de l’equip tècnic l’any anterior i que es varen tenir que posposar degut a les 

baixes de maternitat. Varem donar continuïtat a les activitats prelaborals per anar introduint canvis en l’ocupació te-

rapèutica. Es va començar a treballar amb l’horta, s’ha potenciat l’activitat de manteniment, essent molt ben rebuda 

per part dels usuaris ja que el fruit de la feina és molt visible. També s’han introduït com a ocupació terapèutica certes 

activitats de manualitats….

A nivell de STO es van produïr dues baixes del Servei una per defunció i l’altre per la dificultat de mantenir l’assistència.

Al SOI, es van produir 10 altes totes elles provinents de persones que provenien del CET.

SERVEI DE LLAR - RESIDÈNCIA

Durant el 2010 es va posar en marxa la Llar Residència de Cambrils, cosa que va suposar un increment de 8 places 

en el servei de llars. I també ha suposat gestionar un servei no ubicat a la ciutat de Reus.

A nivell d’activitats les més destacades es van realitzar durant el mes d’agost, realitzant sortides a l’hípica, platja, 

piscines municipals, diverses sortides a Barcelona…

A final d’any també es va produir la baixa de la persona que fins aleshores havia estat responsable del Servei, el 

Gerardo Sáenz.

Durant el 2010 s´han creat dues línees noves de manipulats alimentaris amb feina estable per a 10 persones amb 

discapacitat, s´han consolidat dos torns de treball al servei mediambiental amb una ocupació de 8 persones i amb 

capacitat de créixer en el futur, s´ha ejecutat el projecte forestal amb el conveni de La Caixa / Diputació amb ocupa-

ció de 6 persones, s´ha ampliat el número de clients municipals i privats del servei de senyalització vial, al servei de 

jardineria s´ha arribat a acords amb l’empresa Innova.

MEMÒRIA
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

INTERMEDIACIÓ
LABORAL

CENTRE 
OCUPACIONAL

LLARS
RESIDÈNCIES

CONVENIS AMB EMPRESES:

ENCLAVAMENTS LABORALS:

INSERCIÓ EMPRESA ORDINÀRIA:
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FETS A DESTACAR:

PUNT DE TROBADA:

Trobades amb altres entitats de lleure del voltant.

Consolidació  del curs de formació d’adults

Realització del tercer Casal d’estiu

Emissió del programa de ràdio realitzat per participants del Punt de Trobada.

Continuem les activitats amb les famílies: xerrades, cursets, sortides...

CLUB ESPORTIU:

Participació en el I Meeting Internacional Special Olympics a Figueres.

Consolidació de la pràctica de rem amb l’entitat Vent d’estrop de Cambrils.

GRUP AUTOGESTORS:

Participació en la III Trobada d’autogestors de Catalunya.

PUNT
DE TROBADA AUDITORIA
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DISTRIBUCIÓ INGRESSOS DISTRIBUCIÓ DESPESES

DISTRIBUCIÓ 
PERSONAL CONTRACTAT

COMPRES DESPESES
PERSON.

SUBMINIS-
TRAMENT

ALTRES
DESPESES

60 %

50 %

40 %
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10 %

0 %
INGRESSOS 

PROP.
INGRESSOS 
SUBENCIÓ

ALTRES
INGRESSOS

SUBENCIONS
EN CAPITAL

43,29 %
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181

116

TREBALLADORS SENSE DISCAPACITAT.

DISCAPACITAT FÍSIC.

DISCAPACITAT SENSORIAL.

DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL.

DISTRIBUCIÓ PERSONES 
USUARIES SERVEI 
HABITATGE

D’ON SÓN ELS 
NOSTRES SOCIS

DISTRIBUCIÓ PERSONES DICAPACITAT 
INTEL.LECTUAL PER SERVEIS

CET, 181STO, 121

SOI, 22

REUS;
269

BAIX CAMP;
11

ALTRES;
2

TARRAGONÈS;
42

CAMBRILS;
6

FLEMING;
6

M.ROIG;
25

M.A. PARIS; 
9

DADES
ECONÒMIQUES I SOCIALS
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LA JUNTA
OPINA

GRÀCIES
PER CONFIAR

No és gens fàcil escollir un grapat d’esdeveniments positius que permetin visualitzar la activitat d’una organització 

com la nostra. S’han produït moltes accions i escollir vol dir inexorablement prioritzar, obviar d’altres. Totes han 

estat importants, però posats a prioritzar aquestes serien les que la Junta Rectora remarcaría: 

Sens dubte la decisió més important que l’Associació va prendre, va ser la de participar com soci majoritari en la 

posada en marxa de la bugaderia industrial MESNET que ara ja és una prometedora realitat. Aquesta decisió ens va 

permetre superar el tràngol econòmic i productiu que va suposar la davallada en el muntatge d’ordinadors.

El canvi en la Direcció General i la Subdirecció, representa una nova forma de fer i entendre el compromís de servei            

públic que la nostra associació manté amb el territori. La marca TBC es líder en les nostres contrades, travada en 

una oferta de qualitat amb un ampli ventall d’ofertes laborals, serveis  ocupacionals, residencials, esportius i de lleu-

re que mereixen disposar del millor equip. La professionalitat, implicació, i lideratge de l’actual, tenen que marcar 

a partir d’ara un punt d’inflexió en el futur de la nostra organització.

Hi ha altres fites que voldríem remarcar. L’adequació del anteriors Estatuts a la normativa actual ha suposat un ampli 

debat intern profitós i enriquidor, que ens ha permet passar d’un canvi  purament cosmètic a una redacció amb 

aportacions més profundes per tal d’adaptar-los a les necessitats actuals de la nostra associació.

El conveni establert amb l’Ajuntament de Cambrils en la que ens cedeix sota el règim jurídic de cessió d’ús un te-

rreny on construir una llar-residència per 24 persones, ens dona una projecció en el territori iniciat ara fa un any amb 

la posada en marxa, també a Cambrils, d’una llar gestionada por la nostra associació.

La consolidació del Punt de Trobada, com espai de confluència dels socis i d’activitats de lleure pels associats.

Finalment remarcar la construcció de tres mòduls adreçats a persones del servei de Teràpia Ocupacional dins del 

recinte de la Masia Roig que ens permetrà esponjar en els propers anys un servei que creixerà per motius prou 

coneguts.
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Centre 
OCUPACIONAL:
Polígon Agro Reus
C/ Victor Català, 31

43206 Reus

tèl: 977 31 81 17
fax: 977 31 88 95

Servei 
d’HABITATGE:

Polígon Agro Reus
C/ Capçanes, 4

43206 Reus

tèl: 977 32 84 32
fax: 977 32 84 32

Servei 
de TROBADA:

C/ Antoni 
de Bofarull, 8
43202 Reus

tèl: 977 31 52 16
fax: 977 33 27 25

Centre 
ESPECIAL de TREBALL:

Polígon Mas Batlle
C/ Joan Oliver, s/n

43206 Reus

tèl: 977 32 83 83
fax: 977 31 27 53

www.tallerbaixcamp.org




