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La nostra Missió i els nostres Principis

els nostres serveis

+294 210

178 300

els nostres principis

el taller baix camp en xifres

treballadors

treballadors amb discapacitat

Centre Especial de Treball Centre Ocupacional Punt de Trobada Llar - residència

 Oferir el suport i les oportunitats 

necessàries a les persones amb dis-

capacitat intel·lectual i a les seves 

famílies per millorar la seva qualitat 

de vida.

 Aconseguir la màxima integració 

social i laboral d’aquestes persones.

 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.

 Gestionar de forma eficaç els recursos financers per afrontar la 

 viabilitat dels nostres projectes i serveis.

Donem servei a més de famílies

persones ateses mitjançant la intermediació laboral

la nostra missió
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Carta del President
Benvolguts/des,

Com cada any m’adreço a tots vosaltres per fer una valoració del 2021. Ha estat un any 
difícil en que, malgrat haver millorat la situació gràcies a l’ampli procés de vacunació, 
la COVID ha continuat afectant al normal funcionament de l’Entitat, tant en l’apartat 
laboral com en l’assistencial i residencial. 

Vull agrair a totes les treballadores i treballadors de l’Entitat l’esforç que han fet des 
del primer moment per fer front a tota la problemàtica que ha representat la pandè-
mia pel nostre funcionament diari. També a les persones usuàries i a les famílies per les 
limitacions de les activitats que han tingut. Ens hem hagut d’adaptar a les canviants 
normatives de funcionament per complir els requisits dictats pels organismes sanitaris 
i socials, i alhora seguir donant la màxima qualitat en l’atenció a les persones.Ha estat 
un esforç important i crec que s’ha cobert d’una manera molt destacable. 

Malgrat les condicions adverses que hem viscut, actualment la situació financera és 
estable, i ja s’està treballant en nous projectes que esperem poder presentar ben aviat. 

El dia 7 de Juliol, un cop superades les primeres variants de la pandèmia, es va poder 
fer l’assemblea per informar als socis de la marxa de l’Entitat, i en aquell moment pre-
sentar les propostes d’actuació. 

Estem molt satisfets de la Caminada Solidària del dia 7 de novembre que es va fer a 
les nostres instal·lacions, enla que varen participar més de 700 persones amb el suport 
de l’Ajuntament de Reus i altres patrocinadors, i amb la implicació molt important de 
part dels nostres professionals. El lloc de sortida i arribada va ser la Masia Roig i es va 
aprofitar l’assistència de les autoritats locals i provincials per fer la inauguració del 
jardí sensorial.

En el moment de redactar aquesta carta sembla que estem a la fi de la última “onada” 
i es presenta un escenari d’una certa normalitat en la nostra vida diària, que serà im-
portant per poder reprendre les nostres activitats socials, tant a nivell particular com 
de l’Associació . 

Salutacions.

Jaume Verge i Torrebadell,
President
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Gràcies per fer-ho possible

Convenis amb empreses:

Enclavaments laborals:

Intermediació laboral

Amb el suport de: Ajuntaments:

w ALCOVER

w ALFORJA 

w BORGES DEL CAMP

w BOTARELL 

w BRÀFIM

w CAMBRILS

w CASTELLVELL DEL CAMP

w CATLLAR

w GANDESA 

w MONT-RAL 

w MONT-ROIG DEL CAMP

w MORELL

w REUS

w SALOU

w SANTA OLIVA

w SELVA DEL CAMP

w TARRAGONA

w TORREDEMBARRA

w ULLDECONA

w VANDELLÓS - HOSPITALET

 INFANT

w VESPELLA DE GAIÀ 

w VILA-RODONA 

w VILA-SECA

w VILAPLANA

w VINYOLS I ELS ARCS

INSTITUT MUNICIPAL
DE FORMACIÓ I EMPRESA
Reus

CEPTA
CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

210
75

60

19

La nostra tasca és 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
el 2021:

Núm. de persones ateses:

Núm. d’ofertes:

Núm. d’empreses visitades:

Núm. d’insercions:

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?Qui sóm? 
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Recursos humans

Què hem aconseguit el 2021: 233 contractacions Una plantilla formada per treballadors+294

44,22%

55,78%

dones

homes

Formació per a usuaris i professionals el 2021:

42

178

116

60,54%

39,46%

accions
formatives

persones amb discapacitat

persones sense discapacitat

349
participants

Comunicació
L’àrea de comunicació segueix creixent amb l’objectiu de projectar a l’exterior la feina i activitats que es realitzen a l’entitat.

34 anuals

Xarxes socials:

Impactes en premsa:

Altres publicacions:

SEGUIDORS:

Facebook: Twitter:

SEGUIDORS: 3281.868
Instagram:

SEGUIDORS: 889

Mira
el vídeo
en 360º

Centre Especial de Treball
Qui sóm? El nostre centre especial de treball té com a principal objectiu 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 fet el 2021:

 Seguim amb el Programa de gestió Alimentària Responsa-
ble de l’Ajuntament de Reus.

 Adjudicació de dos lots de senyalització a Salou en concurs 
públic, que dona feina a dues persones 

 Adjudicació de la gestió de les deixalleries de Reus en con-
curs públic, que dona feina a 7 persones 

 Adjudicació de la planta de voluminosos de Reus en concurs 
públic, que dona feina a 4 persones.

555,50
hores de
formació

Linkedin

SEGUIDORS: 95



6

Centre Ocupacional 
El què hem fet el 2021:

CO Víctor Català

 Els usuaris i usuàries han pogut retornar als seus centres 
ocupacionals i s’han pogut tornar a fer grups combinats 
de persones usuàries de les nostres llars amb persones 
que venen dels seus domicilis. 

 Tot i això, durant tot el 2021 hem seguit amb la sectorit-
zació de tots els espais i el manteniment de grups bom-
bolla per oferir les màximes garanties de protecció per a 
les persones usuàries i professionals.

 El mes de novembre, finalment vam recuperar el servei 
de menjador als nostres tres centres ocupacionals i es va 
ampliar l’horari d’atenció.

 Hem creat una nova línia da producció d’espelmes, per 
donar encara més empenta a aquesta activitat, que se-
gueix creixent any rere any. 

  Activitats d’ocupació terapèutica: centres d’espelmes, 
cistelles de sabó

  Muntatge de 530 detalls de Nadal

  Amb la represa del servei de menjador, hem renovat el 
mobiliari, maquinari i el parament i hem repintat tot el 
menjador.

  Seguim incorporant elements per baixar els consums 
d’energia 

  Hem instal·lat una pèrgola a l’espai de l’entrada per tal 
de guanyar espai a l’ombra per poder fer activitats

  Hem renovat les taules de treball de la zona de taller.
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Jardí Sensorial

CO Masia Roig

CO Canal

  Muntatge de 530 detalls de Nadal

  Amb motiu de la Caminada Popular, fem la presentació 
de l’equipament a la ciutat.

  Activitats d’ocupació terapèutica: personalització d’am-
polles de vidre reciclades, cultiu de plantes, decoració llar 
amb palets reciclats. 

  Seguim formant part del Projecte Europeu d’intercanvi 
Co-Education in green finançat per la Unió Europea.

  Gràcies al suport de la Fundació Reddis hem pogut crear 
els panells multisensorials i hem iniciat les activitats d’es-
timulació sensorial amb les persones usuàries dels cen-
tres ocupacionals.

  Es reprèn l’activitat normal al centre ocupacional, amb 
la creació d’un grup amb usuaris procedents dels seus 
domicilis. 

  Muntatge de 530 detalls de Nadal

  Hem renovat els equips d’aire condicionat de les 3 sales.

  Es reprèn l’activitat amb usuaris provinents dels seus do-
micilis i es comença a recuperar la normalitat. 

  Muntatge de 530 detalls de Nadal
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Punt de Trobada

El què hem fet el 2021:

Som l’espai de relació de les persones amb discapacitat intel·lectual de la nostra entitat i de les seves fa-
mílies. Oferim diferents activitats de lleure i d’esport.

Servei d’habitatge
El què hem fet el 2021:

  Hem renovat electrodomèstics, equipament i parament 
de la llar a les nostres 4 llars-residència.

  Hem construït una caseta de fusta al Jardí de Masia Roig, 
per tal de poder fer més activitats a la fresca els vespres 
d’estiu. 

  Donades les 
restriccions per 
la pandèmia, el 
Punt de trobada 
a seguit tancat 
durant tot l’any 
2021. 

  L’equipament ha 
estat utilitzat pels 
usuaris del Centre 
Ocupacional de 
Canal. Hi han 
pogut realitzar 
activitats 
d’informàtica 
i estimulació 
sensorial. 

Qui sóm? 

  Estrenem el nou habitatge de la llar Fleming, això ens 
permet redistribuir a les persones residents, incremen-
tant el nombre d’habitacions individuals a les llars, per 
tal d’oferir més intimitat a les persones.
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El més destacat del 2021

Disposem de nous vehicles gràcies a la Fundació 
“la Caixa” i el concessionari Tarraco Center

El jardí sensorial, protagonista de la III caminada solidària del Taller Baix Camp

L’acció correspon a la modalitat “Mobilitat Solidària”, diri-
gida a permetre la renovació de vehicles a les entitats soci-
als i que ens permet disposar de dues furgonetes més per 
desenvolupar la nostra tasca. 

El 7 de novembre va tenir lloc la caminada solidària, des-
prés de l’aturada per la pandémia de l’any anterior amb 
més de 750 persones inscrites va ser un gran èxit de partici-
pació i més, tenint en compte la situació de la que veníem. 

Vam gaudir d’un matí esplèndid i vam poder presentar el 
nostre Jardí Sensorial a la ciutat. Aquest espai que hem 
començat a gaudir i ens ha ajudat tant durant el temps de 
confinament. 

TEmPS DE VEREmA

Durant el mes de setembre vam estar veremant a Falset, a 
les finques que portem des de l’entitat. Els usuaris de SOI 
ens van acompanyar, van descobrir la feina de la verema i 
ens van ajudar a collir el raïm que a la Cooperativa Falset 
Marçà han convertit en vi. 

Seguim incorporant serveis de l’entitat al nostre Sistema 
de Gestió de la Qualitat, amb uns excel·lents resultats. Un 
any més hem assolit els objectius i, malgrat el complica-
díssim any que hem viscut, hem estat capaços d’obtenir la 
qualificació per a nous serveis, com el de bugaderia del 
nostre Centre Especial de treball. 

LA NOSTRA BUGADERIA S’INCORPORA AL SGQ 
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INAUGUREm LA TERRASSA D’ESTIU DE mASIA ROIG AmB L’ARRIBADA DE LA PRImAVERA, COmENCEm A A 
TREURE PARTIT DEL NOSTRE JARDÍ SENSORIAL

PRESENTEm L’ENTITAT I ELS SEUS SERVEIS
A INSTITUTS DE LA NOSTRA ciutat

A la Llar Masia Roig hem aprofitat l’entrada a l’agost per 
inaugurar la nova terrassa d’estiu! Uns refrescos, ombra i 
temps per gaudir tots junts. Hi hem fet sopars temàtics, 
sessions de DJ, musica en viu, actuacions de màgia. Vaja, 
que li hem tret molt profit!

Vàrem ser a l’Institut Domènech i Montaner de Reus amb 
els alumnes de 4rt dels IFE (Itineraris Formatius Específics), 
del Curs d’auxiliar de vendes i d’atenció al públic. Els vàrem 
explicar els serveis que ofereix la nostra entitat envers els 
joves amb discapacitat a nivell laboral i també el programa 
Incorpora.

TALLER DE SEXOAFECTIVITAT AmB LA LLAR-RESIDÈNCIA JOSEP PLA
Amb les i els residents de Josep Pla vàrem estar treba-
llant un tema tant important com la sexo-afectivitat de 
la mà de l’especialista Andreu Lopez.

Vam poder aprofundit en temes tan importants com el 
consentiment, el respecte a l’altra persona, el dret a la 
intimitat.

El Jardí Sensorial ja ha començat a prendre vida. Durant la 
primavera d’aquest any hem iniciat les activitats amb dife-
rents grups dels nostres centres ocupacionals. Hem treba-
llat l’estimulació visual i tàctil, la psicomotricitat fina i la 
coordinació.

Hem actualitzat el nostre Pla d’Igualtat i 
perspectiva de gènere per al 2021-2024

Seguim refermant el nostre compromís en l’establi-
ment de polítiques que integren la igualtat de tracte 
i oportunitats, sense discriminació directa o indirecta 
per raó de sexe, així com l’impuls i el foment de mesu-
res per aconseguir la igualtat. 
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Els comptes anuals han estat auditats per Vidiella & Rosa Auditors, amb un informe sense cap excepció.

PLANTEm ELS ROSERS DEL PORT DE TARRAGONA
ALS JARDINS DE LA URV

Seguim avançant amb nous projectes i activitats

A l’inici de la primavera vam acabar de plantar els darrers 
rosers que teníem preparats l’any passat per una data tan 
especial com és Sant Jordi, donatiu del Port de Tarragona.

Els primers els vam plantar a l’Hospital Sant Joan de Reus i 
aquests darrers als jardins de la URV.

Hem incorporat una nova furgoneta completament 
elèctrica a la nostra flota de vehicles. 

Seguim posant granets de sorra per fer d’aquest un 
món més sostenible, amb el suport de Vilamòbil Reus-
mòbil Tarracomòbil Volkswagen.

ENS ADJUDIQUEN LA GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES I LA PLANTA DE VOLUmINOSOS DE REUS
Amb aquesta adjudicació, que tindrà una durada de 10 
anys, podem seguir oferint oportunitats d’inserció al 

mercat laboral a persones amb discapacitat, que per la 
seva condició tenen molt difícil trobar feina.

UN ANY mÉS AmB LA GESTIÓ ALImENTÀRIA 
Un any més, seguim formant part del programa de gestió 
alimentària engegat per l’Ajuntament de Reus, contribuint 
a la recuperació i redistribució dels aliments a les famílies 
més desafavorides. 

Hem incorporat una nova furgoneta 
completament elèctrica

a la nostra flota de vehicles

Amb el suport de la Diputació de Tarragona seguim tirant 
endavant projectes de cohesió social del Club Esportiu i 
hem pogut donar un impuls i reforçar l’activitat d’artesa-
nia de la nostra entitat, amb la creació d’una nova línia de 
producció en aquesta àrea. Gràcies a la Diputació també 
hem pogut realitzar, quan la pandèmia ens ho ha permès, 
activitats d’oci, com els concerts a l’aire lliure que vam fer 
a Masia Roig.



Tallerbaixcamp

www.facebook.com/tallerbaixcamp

@TallerBaixCamp

tallerbaixcamp@tallerbaixcamp.org

www.tallerbaixcamp.org

CENTRE
OCUPACIONAL

CENTRE ESPECIAL
DE TREBALL

Polígon Agro Reus
Víctor Català, 57

43206 Reus

Tel. 977 318 117

Polígon Mas Batlle
Joan Oliver, 28-30

43206 Reus

Tel. 977 328 383

SERVEI
D’HABITATGE

Polígon Agro Reus
Capçanes, 4
43206 Reus

Tel. 977 328 432

SERVEI
PUNT DE TROBADA

Antoni
de Bofarull, 8
43202 Reus

Tel. 977 315 216


