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Fupar Unnim creix el 2010 amb 22 nous
treballadors amb discapacitat i ja en suma
331
01/04/2011
22 empleats s’han sumat el 2010 al centre especial de treball de l’Obra Social d’Unnim a
Terrassa, Fupar Unnim. Procedent de Caixa Terrassa i nascuda el 1971 com a Tallers
Protegits Amat Roumens, l’entitat assoleix els 40 anys com a un dels principals centres
especials de treball (CET) que hi ha a Catalunya: dóna feina a un total de 331 treballadors
discapacitats (186 a les set seccions del CET i 145 al centre ocupacional) i factura uns 3,5
milions d’euros anuals.
Envasats i manipulats, i jardineria
15 persones s’han incorporat el 2010 a la secció d’envasats i manipulats de Fupar Unnim
gràcies a l’augment d’encàrrecs d’empreses. Cinc més s’han afegit a la seva secció de
jardineria per l’inici del manteniment de dos grans espais (l’hotel La Mola i la seu de
Celsa), i també s’han reforçat les seves seccions de neteja i de rentat de cotxes.
Programa Forma i Contracta
El programa Forma i Contracta del centre permetrà incorporar deu discapacitats a les
seccions de jardineria i d’impressió digital. Subvencionat pel Departament de Treball de la
Generalitat, el programa ha impartit a 12 persones un curs d’auxiliar de jardineria de més
de 400 hores i n’ha ofert un de maquinista de confecció de 225 hores a vuit usuaris més.
El projecte s’adreça a persones en atur –un 85% dels participants–: els transmet els
fonaments teòrics i pràctics d’un ofici, i, tot seguit, en contracta bona part.
El CET de Fupar Unnim el formen les seccions d’envasats i manipulats, jardineria, neteja,
rentat de cotxes, floristeria i impressió digital. El centre dóna suport laboral, personal,
familiar i social als treballadors del CET, gestiona un centre ocupacional amb 145
persones amb una disminució severa i ofereix activitats socioculturals als seus usuaris.
L’equip de gestió i suport de Fupar Unnim l’integren 82 professionals i un centenar de
voluntaris.
Noves línies, nous serveis i productes
La secció d’impressió digital del CET de Fupar Unnim, que fins ara només treballava amb
teixit, ha incorporat el 2010 mitjans i maquinària per imprimir vinil i cartró ploma per a la
retolació o decoració d’espais. La secció de rentat de vehicles ha iniciat l’activitat de neteja
de tapisseries, per a la qual s’ha format personal específic. Dos anys després de la
implantació de la targeta client, 15.000 persones ja en són titulars; dóna accés a

descomptes i promocions al centre de jardineria i al servei de rentat de cotxes.
Al centre ocupacional, ha pres força l’activitat de paper reciclat, on un grup de 20
persones elaboren una gamma diversa de productes fets a partir d’aquesta matèria
primera: punts de llibre, felicitacions, nadales, agendes, capses, etc.
Integració a través de l’esport
Els 145 usuaris del centre ocupacional han fet l’any passat 25 sortides fora de Fupar
Unnim i deu tallers amb escolars. 35 d’ells han assistit cada setmana a cinc escoles de
Terrassa com a mestres de l’hort i 1.500 escolars han visitat el centre dins el programa
Sóc diferent. Em vols conèixer? Quasi tots els membres del centre ocupacional fan esport
un mínim de dos cops per setmana.
58 esportistes del club esportiu Pingüí, promogut per Fupar Unnim, han participat el 2010
en diverses competicions de lliga catalana i en campionats d’Espanya i de Catalunya. Han
assolit, entre altres mèrits, una medalla d’or de natació, una de bàsquet, dues de tennis de
taula i una de petanca.
Voluntaris, societat i famílies
Els voluntaris del centre –un centenar– han coordinat l’any passat 580 sessions
educatives o de lleure adreçades als usuaris (punt de creu, informàtica, periodisme, temps
d’acció, cultura general, salsa, country, manualitats, anglès, billar i grup d’amics). S’hi ha
posat en marxa un grup de vuit persones que ha coordinat sortides quinzenals a espais
naturals.
Fupar Unnim ha promogut 11 accions de contacte directe amb la societat amb 222 usuaris
i més de 40 voluntaris: la participació en trobades ciutadanes com la cavalcada de reis, la
trobada intergeneracional o la Fira Modernista de Terrassa, sortides al teatre, excursions,
una jornada de vela, etc. L’entitat ha organitzat tres conferències divulgatives obertes a
tothom.
Al llarg del 2010, Enxarxa’t s’ha consolidat com a espai de trobada, formació i seguiment
dels voluntaris de Fupar Unnim. El centre ha promogut un primer programa de formació
inicial de voluntaris i dos cursos sobre comunicació i mediació; una vintena de persones
han participat en cadascuna d’aquestes dues accions. 15 famílies d’usuaris del centre
n’han rebut formació i suport.
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