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Benvolgudes i benvolguts,

Es un plaer presentar-vos la memòria d’activitats de Fupar, co-
rresponent a l’anualitat 2011.
És un document sintètic, que explica de manera resumida la 
nostra activitat vers la inclusió i inserció de les persones adultes 
amb discapacitat intel·lectual i de la que voldria destacar-ne tres 
aspectes:

L’any 2011 hem commemorat el 40è aniversari de l’activitat de 
l’entitat. L’experiència, la innovació social i la emprenedoria al 
llarg de tots aquests anys han fet possible els serveis de qualitat 
que oferim actualment.

La innovació és un dels pilars dels programes d’atenció a la 
persona, per a oferir activitats adequades a cadascuna d’elles i 
millorar-ne el funcionament autònom, l’autodeterminació i la in-
clusió a la comunitat

Per últim, vull destacar que en l’actual cicle econòmic recessiu 
i en un entorn conjuntural clarament desfavorable, la Fundació 
es manté fidel a les línies estratègiques encetades en exercicis 
anteriors amb un triple objectiu:

• Aconseguir mantenir el nombre de llocs de treball.

• Millorar la qualitat d’aquests llocs, especialment orientada a la 
seva adaptació a persones de major afectació.

• Millorar la capacitació productiva de la plantilla per a optimitzar 
l’accés i l’aprofitament de les oportunitats de creixement futures. 

Amb tot, ens situem amb nous reptes i projectes a desenvolupar 
en el 2012.

Josep Ribera 
Director - Gerent

Carta de la direcció
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la nostra missió
Acompanyar a la persona adulta amb discapacitat intel·lectual 
en el desenvolupament del seu projecte de vida, assegurant-
li experiències laborals, terapèutiques i/o d’aprenentatge d’èxit, 
per a que assoleixi uns estàndards superiors de qualitat de vida 
i d’inclusió a la comunitat.
Al mateix temps que la Fundació fomenta les oportunitats 
laborals per a persones amb discapacitat física i sensorial.

el nostre compromís
Generar estructures participades, eficaces, eficients i transpa-
rents per a satisfer l’entorn social i tots els seus grups d’interès.

Missió, Visió i Valors
la nostra visió 
Ser una entitat de referència pel que fa a la programació de plans 
d’atenció a la persona amb discapacitat i les seves famílies. 
Per això, són elements estratègics, la gestió eficient del cen-
tre especial de treball, el servei d’atenció diürna del centre ocu-
pacional, els programes de formació professional i l’acció so-
cioeducativa en el temps de lleure.

el nostre treball
Ètic i responsable, de qualitat, en xarxa, de respecte al medi 
ambient, segur, saludable i socialment innovador.
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els nostres valors 

les 3 Q de la Qualitat

Qualitat de 

relació

Qualitat de relació

Professionalitat
Impulsa la formació continuada com a eix per a millorar les inter-
vencions de gestió interna, la dirigida a l’usuariat i la d’atenció a 
la clientela.

Participativa
Impulsa la participació i comunicació amb els entorns propers.

Proactivitat
Promou una actitud activa de tots els professionals per a acon-
seguir que l’usuariat i clientela rebin una atenció de qualitat.

Respecte mutu i dignitat
Les relacions interpersonals es fonamenten en el respecte mutu, 
l’esperit d’equip, la col·laboració, la igualtat d’oportunitats i la no 
discriminació.

Proximitat
La relació està orientada a aconseguir l’equilibri entre l’objectivitat 
professional i la implicació vers les situacions/necessitats diàries 
de l’usuariat i la clientela.
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Qualitat de 

servei

Qualitat de servei 

Dinàmica 
Ajustem l’estratègia a mesura que es produeixen variacions en 
l’entorn per a esdevenir una organització en continu aprenentat-
ge. 

Referent 
Innovadora per a oferir serveis adaptats i dotar-los dels suports 
necessaris per a fer un entorn plural i divers. 

Lideratge 
Lideratge des de dues vessants 
   Desenvolupament d’un model d’empresa social capdavantera 
  Formulació de programes centrats en les necessitats de les 
persones. 

Eficiència en la gestió 
Orientada a les necessitats i expectatives de les persones amb 
discapacitat, així com a l’obtenció de resultats i la medició dels 
seus impactes.
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Qualitat de 

vida

Qualitat de vida 

Compromís 
Prioritza la defensa dels drets de les persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

Inclusió 
Fomenta i promou que la persona amb discapacitat intel·lectual 
tingui una vida el més normalitzada possible en la seva comu-
nitat i ofereix els suports disponibles en les diferents situacions 
vitals. Contribueix permanentment a que les persones amb dis-
capacitat disposin d’oportunitats per a tenir relacions personals
i socials significatives. 

Adaptació 
Proporciona activitats, ritmes i rutines adequades a la situació 
particular de les persones, a les condicions socioculturals de 
l’entorn i fomenta sempre que sigui possible, l’ús dels serveis 
comunitaris. 
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Per a facilitar a la persona la consecució del seu projecte de 
vida, Fupar es nodreix d’un suport metodològic que permet crear 
els recursos i suports necessaris.

Metodologia

Qualitat 
de vida

Suport
conductiu
al positiu

Aprenentatge
servei

Contructivisme

Teràpia
sistèmica

Planificació
 centrada

en la
persona

Prospecció 
sistemàtica 

d’oportunitas 
de negoci 

adaptades a 
les PADD

Treball
per

competèn-
cies
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Grups d’interès

Les aportacions dels diferents grups d’interès, ajuda i facilita la 
nostra tasca d’acompanyament de la persona amb discapacitat

Identificació dels grups d’interès

fupar

Adminis-
tracions 

públiques
Entitats 

del 
sector

Usuariat

Professio-
nals

FamíliesUnnim

Clients

Proveïdoria

Comunitat 
propera
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Premis i reconeixements

Reconeixement CECOT 2011 al Progrés Empresarial dins la ca-
tegoria d’Entitat Integradora.

Nit de l’Esportista
L’equip d’hoquei va ser guardonat en l’edició anual 2011 de la Nit 
de l’Esportista organitzat pel Diari de Terrassa i l’Ajuntament de 
Terrassa, amb el premi a la categoria d’esport adaptat.
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Les persones ateses

Durant l’exercici 2011, han estat 439 les persones amb discapa-
citat que han participat de la nostra estructura. Aquesta xifra és 
pràcticament equivalent a l’exercici 2010, estabilitzant els nivells 
d’atenció i servei, i consolidant el creixement acumulat els da-
rrers anys.

       Persones ateses                           2011        2010

Atenció permanent    353             342

   86               92

   

   439             434

Atenció eventual

Usuariat que participa dels ser-
veis de la Fundació amb un pro-
grama individual complet

Persones amb discapacitat que 
han rebut serveis de suport, va-
loració i orientació o que partici-
pen únicament dels programes 
de formació ocupacional per a 
persones desocupades, progra-
mes de formació en el lleure o 
programes d’activitat esportiva

Número de persones per servei

Centre Ocupacional                                               144

Centre Especial de Treball                                     189

Programa autonomia a la pròpia llar                       23

Programes d’atenció eventual                                 83
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Serveis a les persones

Seguint la finalitat inicial, la Fupar gestiona diferents serveis que 
donen cobertura a les persones amb discapacitat intel·lectual 
que requereixen pel seu funcionament, intensitats de suports in-
termitent, limitat i extens.

Carta de serveis

-Inserció laboral mitjançant el Centre Especial de Treball (CET)

-Atenció diürna a través del Servei de Teràpia Ocupacional i el

Servei Ocupacional d’Inserció

-Suport a l’Activitat Professional (USAP) de les persones treba-

lladores del CET

-Programa de Suport a l’Autonomia a la pròpia Llar

-Programa de formació en el lleure

-Programa d’activitat esportiva a través del Club Esportiu Pingüí

-Programes de formació ocupacional

-Orientació i assessorament familiar
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Inserció 
laboral
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Inserció laboral _ Centre Especial Treball

Afavorim la inserció laboral i assegurem un treball remunerat a 
través de les diferents àrees de negoci del Centre Especial de 
Treball:

- Jardineria
- Rentat de cotxes
- Serveis de neteja
- Industrial _ manipulat i termoenvasament
- Impressió digital tèxtil
- Floristeria - garden

La Fundació prospecciona sistemàticament el seu entorn per 
a identificar oportunitats de negoci que, estructurades amb els 
ajustos i adaptacions necessàries, permetin la creació de nous 
llocs de treball.

Malgrat el comportament recessiu de la demanda i el corres-
ponent efecte sobre les xifres de negoci, la Fundació ha fet els 
esforços al seu abast per a mantenir els nivells d’ocupació, amb 
un increment del 1,6% de la plantilla respecte l’any 2010.

Industrial
100

Jardineria
31

Rentatge
Vehicles

21

Neteja
14

Floristeria 
– garden

11

Impressió 
digital 
textil

10 Serveis 
estructura

2

189 persones 

amb discapacitat 

contractades
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Atenció 
diürna
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Atenció diürna

Servei terapèutic per a persones amb necessitats de suport limi-
tat, extens i en ocasions generalitzades, que trobant-se en edat 
laboral i acabat el corresponent període de formació acadèmica, 
presenten dificultats d’incorporar-se al mercat de treball a causa 
de la seva discapacitat.

Els dos serveis del Centre Ocupacional – Servei Ocupacional 
d’Inserció (SOI) i el Servei de Teràpia Ocupacional (STO), in-
noven en els seus programes d’ajustament personal i teràpia 
ocupacional per a oferir a tots els usuaris i usuàries els suports i 
acompanyaments més adequats.

S’han dissenyat activitats especifiques per a les persones 
amb més dependència que han continuat configurant un grup 
d’atenció específic.

STO
129 SOI

15

144 persones 

ateses en el 

centre ocupacional

Al 2011, un 61% del temps d’atenció, s’adreça a desenvolupar 
activitats terapèutiques ocupacionals, mentre que el 39% s’ha 
destinat a dissenyar i desenvolupar accions d’ajustament per-
sona
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Activitats d’ajustament personal

Handbol

Wii

Indiaca

Fisioteràpia

Tennis

Bàsquet

Musculació

Pàdel

Petanca

Natació

Judo

Aquagim

Tennis taula

Senderisme

8

6

11

58

8

21

19

7

28

44

53

50

15

6

Activitat 
d’ajustament 

en l’àmbit 
esportiu

Activitats
Núm. 

participants

 

Activitats
d’ajustament

Activitats
Núm. 

participants

Bibloteca

Manualitats

Cuina

Hàbits higiene

Passejada amb 
animals

4

13

8

144

3

Augmentar la qualitat d’atenció per a les persones amb edat avança-
da o deteriorament ha estat un altre dels objectius dels professionals del 
servei, que han potenciat el desenvolupament d’activitats específiques: 
conversa, jocs de taula, taller de memòria, petanca, senderisme i taller 
d’hort, i han format part d’un projecte en el que el 15% de la teràpia l’han 
compartit amb persones de la tercera edat assistides a la xarxa de gent 
gran.
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-En la vessant de teràpia ocupacional s’ha apostat per a desen-
volupar l’ambientador artesanal amb un valor social afegit.

-Durant el 2011 han visitat Fupar més de 2500 escolars i s’han 
trobat espais d’interès comú a través de pràctiques esportives 
per les persones ateses a Fupar i els escolars.

2010 2011

1.000
unitats

50.000
unitats
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Suport a 
l’activitat 

professional
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Suport a l’activitat professional

El desenvolupament de les capacitats i l’adquisició de compe-
tències requereix el suport individual i la prestació de serveis 
d’ajustament personal i social al Centre Especial de Treball per 
part de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional – USAP.

Monitors/es laborals, psicòlegs, treballadores socials, pedago-
gues, dinamitzadors socioeducatius i altre personal especialit-
zat, dissenya programes d’intervenció que promouen la millora 
dels aspectes rehabilitadors, terapèutics, d’integració social i 
adaptació a l’entorn laboral de les persones amb discapacitat 
contractades en el Centre Especial de Treball.

Oferim seguiment individualitzat, teràpia de parella , formació la-
boral, reorientació laboral, assessorament familiar, coordinació 
amb agents de la xarxa sociosanitària.

A més, innovem en els plans d’intervenció apostant pel desenvo-
lupament grupal en base a: tallers cognitius, entrenament bàsic 
i avançat en tècniques d’autocontrol, tallers d’habilitats socials, 
entre altres.

Dimensions treballades pels equips d’usap

Resolució de problemes                 32%

Estat d'ànim                                    27%

Habilitats socials                             22%

Desenv. personal i cognitiu               9%

Teràpia de parella                             8%

Ludopatia                                           1%

Reaccions adaptatives                       1%
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Programa 
d’autonomia a 
la pròpia llar
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Programa d’autonomia a la pròpia llar

Te per objecte garantir l’estabilitat de convivència en entorns 
d’habitatge absolutament ordinaris i normalitzats.

Programa 
Pròpia llar 

23

En el 2011 s’han incorporat 3 
noves persones usuàries fins 
a tancar l’exercici amb una 
xifra de 23 persones ateses

Fomentem l’autonomia en les tasques de la llar, mitjançant 
l’assistència de professionals en el propi domicili.

El servei es formalitza amb un contracte individual entre tres 
parts; la persona receptora del servei, el prestador del servei 
(Fupar) i l’administració pública que el finança (ICASS).

Evolució persones ateses en el servei



Memòria activitats 2011 Fupar 24

Promoció 
esportiva

- CLUB ESPORTIU PINGÜI -
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Programa de promoció esportiva

El Club Esportiu Pingüí ofereix la possibilitat de practicar acti-
vitat física i participar en competicions regulars de lliga i campio-
nats esporàdics.

Seccions esportives

Bàsquet Tennis 
taula

Hoquei Natació Petanca

Socis/es

43

L’entitat, prioritàriament presta serveis als usuaris i usuàries 
de Fupar, encara que atén sol·licituds de persones alienes a 
l’entitat.

5 seccions esportives 
amb 43 sòcies i socis
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Lleure 
socioeducatiu
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Programa de formació en el lleure

Servei orientat a la formació en el lleure i a la participació 
d’activitats culturals i d’oci.
Proporciona la integració social i fomenta la participació en acti-
vitats a la comunitat.

Activitats socio - esportives
Nombre de participants

Homes Dones

Gimnasia correctiva

Abonament Piscina Vallparadis

Abonament Club Futbol Terrassa

10
2

24

8

0

9

4

2
1
1
5
5

11
3
3
9

11
5

8

2

3

11

0

4
1
1
8
2
7
2
5

11
4
0

7

7
5
7

 

 

 

  
    

    
     

   
   
   

   
   

  
   

    
   

   
    
    

    

Espai de lleure 
socioeducatiu

Homes Dones

Nombre de participants

Salsa                                                                                                                                             

Punt de Creu                                                                                                                             

Informàtica / Revista

Cultura General

Temps d’acció

Anglès

Periodisme

Country

Billar

Manualitats

Grup Trobada

Arterapia

Música

Grup d’amics

Grup Natura

Protagonistes Nosaltres
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A c t i v i t a t s  d ’ i n c l u s i ó
Nombre de participants

Homes Dones

ACCIONS INCLUSIVES

Cavalcada de Reis

Sortida Teatral  Mirandolina

Taller Modernista – Museu Tèxti l

Fira Modernista de Terrassa

Entenament Barça -  Lakers

Lliga ACB Barça -  Granada
Sessió percussió
Calçotada

II  Mercat d’Intercanvi

Actuació Country a Terrassa
III  Jornada de Vela

12
3
8

20
7

10
4

20
5
3

13

42
28
51
53

6
3
5

15
2
9
3

17
2
3
4

30
13
42
40

RELACIONS INTERPERSONALS
Ball  de disfresses

Sortida primavera

Festa d’estiu
Trobada de Nadal

683 
accions 
de lleure



Memòria activitats 2011 Fupar28 29

Programes 
de formació 
ocupacional
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Programes de formació ocupacional

S’ofereix formació continuada a les persones contractades en el 
Centre Especial de Treball i també accions formatives adreça-
des a persones amb situació de desocupació.

Participació 
en Progra-
mes de for-
mació per 
a persones 
amb con-
tractació 
temporal

Industrial Jardineria Impressió 
Digital 
Textil

Centre 
de 

jardineria

Rentat de 
cotxes

Nombre de 
programes

Total

      14               12                   2                  2                        4

34

88% de la 
plantilla ha 
participat 
en accions 
formatives

 

 
 

 
 

 

  

 

   

 

  

 

 

   

 

   

 

  

 

  

  

   

Programes de formació continuada 
per a persones treballadores de CET 
amb contractació indefinida

núm.
participants

núm
hores

E
st

ru
c

tu
ra

Ja
rd

in
e

ri
a

ID
T

In
d

us
tr

ia
l

G
en

èr
ic

a

Auxiliar de recepcionista

Auxiliar administratiu de magatzem

Classificar i arxivar documentació clients

Auxiliar de jardineria

Peó de jardineria

Costura

La qualitat: millora continuada en el treball

Taller cognitiu (avançat)

Habilitats socials

Grup entrenament avançat en tècniques d’autocontrol

Grup entrenament bàsic en tècniques d’autocontrol

Total

2

2

2

4

5

7

86

6

8

6

5

133

117

70

90

300

565

140

516

18

80

72

60

2.028
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núm
hores Hem impartit dues accions formatives finançades pel Depar-

tament Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a 
través dels Fons Social Europeu dins el Programa Forma i Con-
tracte

65%  dels alumnes han conseguit un contracte de treball a em-
preses ordinàries o centres especials de treball.

 

Nom del curs

Auxiliar de jardineria i centre de jardineria

Maquinista de confecció

Durada Alumnes

406 hores

225 hores

12 persones

8 persones
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Orientació i 
assessorament 

familiar
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Orientació i assessorament familiar

Accions formatives, visites a d’altres entitats, grups de suports 
a familiars, grups d’ajuda mútua, assessorament, recolzament 
individualitzat i trobades amb tots els familiars per a fomentar 
l’acostament i el treball global en pro la qualitat de vida de la 
persona amb discapacitat intel·lectual.

A més, hem desenvolupat un programa formatiu de sensibilitza-
ció comunitària.

Programa formatiu a la comunitat Nombre de 
participants

Teràpia assistida amb animals
Possibilitats i riscos de la societat de la 
informació i les xarxes socials

Les conductes conflictives en les persones 
amb discapacitat intel·lectual
Què fem durant el temps de lleure?
Com solucionar les dificultats de con-
ducta d’una forma positiva

Discapacitat i envelliment

18

7

24

12

30

26

Grup de Trobada Crear una xarxa de suport entre les famílies 
és un dels objectius bàsics. Hi van participar un total de 12 per-
sones.

“Cafès amb companyia” Grup socioterapèutic en el que van 
participar 10 famílies per a donar, rebre, compartir informació 
i buscar solucions adaptades a les necessitats de cada nucli 
familiar.

Programa formatiu 
adreçat a famílies

Nombre de 
participants

Cafès en companyia

Grup de Trobada
Trobada Familiar
Taller de relaxació

12

17

90

3
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L’equip de professionals

Al voltant de 80 persones formen la plantilla de professionals de 
la Fupar. El seu grau de compromís, entusiasme i bones pràcti-
ques possibiliten l’excel·lència d’atenció en tots els serveis que 
oferim

Dades dels professionals

79 persones treballadores

97,5% contractació indefinida

81% viu a Terrassa

48% són dones

40,2 mitjana d’edat

38% antiguitat entre 4-10 anys

79 persones vetllen 
pel benestar de les 
persones amb disca-
pacitat intel·lectual

79

Professionals

-L’organització estableix mecanismes que fomenten la partici-
pació, l’actualització de coneixements, la seguretat i salut en el 
treball.

-Difusió i entrega del protocol de prevenció i actuació en situa-
cions d’assetjament sexual a tota la plantilla.

-Programa de formació continuada.

-Comunicació a través diferents suports i formats.

-Fomenta la igualtat d’oportunitats.
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Flexibilitat

Fupar procura donar resposta a les inquietuds de les necessitats 
de les persones treballadores, facilitant les reduccions de jorna-
da a les persones que ho sol·liciten per a cursar estudis o per a 
tenir cura de fills, persones dependents, i en general escoltant 
les necessitats personals per a intentar donar resposta i adaptar 
la millor opció possible.

Seguretat i Salut

Fupar te en marxa un comitè de prevenció, format per represen-
tants de totes les seccions , que vetlla per la seguretat i salut de 
tot el personal.
El 2011 es van produir 19 accidents de treball, 12 sense baixa i 7 
amb baixa mèdica que van suposar 242 dies d’absència.

Formació

La formació esdevé element clau per a l'estratègia assistencial i 
per a l'estratègia empresarial de les seccions laborals del CET.

Formació continuada
Ens hem format en àmbits molt diferents: geronto-psicomotricitat, 
primers auxilis, perfils conflictius i processos de negociació, els 
conflictes a les organitzacions, horticultura ecològica, estimulació 
basal, ergonomia, intervenció multimodal, addicions:estratègies 
d’intervenció, tècniques d’elaboració de textos en Lectura Fà-
cil, prestacions econòmiques i socials aplicades a les persones 
amb discapacitat.

Jornades i Congressos
Hem assistit a Crackacademi, Sports Seminaris.

Qualificació professional
1 persona ha estat admesa per a participar en el programa 
Acredita’t de qualificació de l’experiència professional.

Dades de la formació impartida
605 hores de formació per a professionals
24 accions formatives
85 persones implicades
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Suport a escoles i centres 
de formació

Fupar contribueix a formar futurs professionals de l’àmbit social i 
altres àmbits econòmics, a través de pràctiques i tutorització de 
les mateixes.

Així mateix, fomenta l’estada a través de conveni de pràctiques 
amb escoles d’educació especial per a que persones amb dis-
capacitat intel·lectual realitzin una estada prelaboral al Centre 
Ocupacional o bé al Centre Especial de Treball.

Formació d’estudiants 

Tenim establert conveni amb diferents centres educatius per a 
acollir estudiants en pràctiques

•Centres de formació 
Centre de formació El Laberint, L’Estudem, Actiu Humà

•Instituts d’Educació Secundària 
IES La Serreta, IES Montserrat Roig

•Universitats
 UPC, UAB, UB, UNED, ISEP

•Escoles d’educació especial 
Fundació L’Heura del Vallès, Binomis, Crespinell, Fàtima
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Medi ambient 

Tots els productes introduïts al mercat cotitzen al Sistema Inte-
grat de Gestió Ecoembes (punt verd).

Tots els residus que es generen en els nostres diferents pro-
cessos productius són retirats i tractats per gestors autoritzats 
assegurant d’aquesta manera el seu reciclatge o tractament en 
funció de les seves característiques.

El Centre de Jardineria impulsa entre els clients l’ús d’envasos 
de cartró (tipus safata) per a emportar-se les compres en comp-
tes de bosses de plàstic. 
A més, disposa en el punt de venda de bosses reciclables con-
feccionades per la unitat d’Impressió Digital Tèxtil.

Recuperació de residus generats a Impressió Digital Tèxtil

Les pancartes i banderoles de polièster un cop són retirades,són 
gestionades per una empresa especialitzada. Mitjançant un 
complex procés el teixit torna a ser un polímer reutilitzable, tan-
cant d’aquesta manera el procés, aprofitant al 100 % el residu 
generat.

El Rentatge de Vehicles utilitza detergents respectuosos amb el 
medi ambient i compta amb un sistema d’aprofitament d’aigua 
que permet recuperar fins a un 70 % de l’aigua consumida.

2010 2011

Contenidors (núm)                            687               798                                    

Plàstic (Kgs)                               220481             18792       

Disolvent (Kgs)                                 610                 415         

Cartró (Kgs)                                  19833              16354

Polièster                                 1595                -



Memòria activitats 2011 Fupar 38

Satisfacció dels clients

Valoració de la satisfacció dels clients de les unitats de negoci

jardineria                                         91%

neteja                          77,8%

manipulats i envasats 75%

garden                                            92,3%

rentatge          73,9%

idt      sense dades

Valoració de la satisfacció dels usuaris segons els serveis rebuts

usap                                             94%

co                                     87%

unitats de negoci servei a les persones% de satisfacció % de satisfacció
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Acte més rellevant del 2011

40 anys de Fundació. 1971- 2011

El mes de desembre varem celebrar el 40è aniversari de la cons-
titució de la Fundació, que va néixer com a Talleres Protegidos 
Amat Roumens i l’any 1985 es va constituir com a Fundació 
Privada President Amat Roumens i a posteriori es va crear la 
marca comercial i de difusió FUPAR.

• 40 anys promovent la inclusió de les persones amb discapaci-
tat intel·lectual

• 40 anys cercant un estàndard de qualitat de vida millor

• 40 anys compartint experiències, reptes i il·lusions. 

I ho celebrem amb una xocolatada, jornada d’activitats lúdiques i 
dinar de germanor a la mateixa Fundació amb la participació de 
les més de 400 persones que formem part de l’entitat.
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Projectes

Impressió Digital Tèxtil adquireix nova maquinària

La unitat de negoci d'Impressió Digital Tèxtil incorpora nova ma-
quinària per a introduir-se al mercat de la fabricació de vinils i 
suports en foam.
Amb aquesta aposta, la secció amplia les possibilitats d’oferir 
als clients habituals i a clients potencials la fabricació de suports 
per a les seves propostes publicitàries i de difusió gràfica.
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Aprenentatge – servei (APS)

Participem en el grup de treball d’Aprenentatge – Servei (APS), 
organitzat pel Patronat Municipal d’Educació de Terrassa 
(PAME). 

Oferim propostes educatives que combinen processos 
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en els que els partici-
pants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn 
amb l’objecte de millorar-lo. Les nostres propostes educatives 
són:

• L’hort a les escoles
• Fem un hort 

Han participat 624 escolars de 2 a 6 anys de sis centres educa-
tius de Terrassa.
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Nova maquinària per a elaborar paper

El projecte de paper reciclat del Centre Ocupacional disposa 
d’una Pila Holandesa per a elaborar el paper amb el que a pos-
teriori es realitzarà el ventall d’articles que el projecte te en el 
seu portfoli.
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Estrenem nova imatge corporativa

Arrel de la constitució dels consells territorials d’Unnim (Manlleu, 
Sabadell i Terrassa) en la que centren la seva actuació principal 
l’Obra Social, s’ha procedit a modificar la imatge de la Fupar

Projecte Enxarxa’t. Espai de voluntariat a Fupar.

El projecte Enxarxa’t organitza diverses jornades formatives per 
al voluntariat incorporat a la Fundació amb la participació del 
50% del grup de voluntariat.

Ens afiliem al projecte Botiga Amiga de l’Ajuntament de Terrassa
El Centre de Jardineria i el Rentatge de Cotxes s’han incorpo-
rat a la xarxa d’establiments comercials i de serveis adherits a 
aquest projecte, seguint la voluntat de la Fundació d’acostar-se 
a la ciutat.
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Projecte Residu Mínim

Fupar forma part del grup de 15 empreses que, promogut per 
l’Ajuntament de Terrassa, la Cambra de Comerç i Leitat amb el 
cofinançament d’UnnimObraSocial, ha participat en el projecte 
RESIDU MINIM per a identificar els residus generats a les em-
preses terrassenques, determinar quina és la seva gestió i pro-
posar mesures de millora per a la valorització dels residus.

•Signatura de conveni amb la Universitat Politècnica de Cata-
lunya per a trobar sinergies mútues de col·laboració i aplicar 
millores en el procés d’elaboració del paper reciclat.

• El rentatge de cotxes estrena nou servei per als seus clients, a 
l’incorporar la neteja de tapisseries.

• Obres de millora en el centre de jardineria per a pavimentar la 
zona exterior i donar un servei de qualitat als clients.

• Adquisició d’un nou vehicle per a ús comercial i productiu de la 
secció de serveis.

Nou punt de venda del Centre de Jardineria al Mercat de la In-
dependència.

Participació a la Fira d’estiu “eix comercial Sant Pere”.

Participació en la investigació i treball de camp sobre els perfils 
de qualitat de vida dels serveis socials, promogut per la Genera-
litat de Catalunya. Institut Català d’ Assistència i Serveis Socials 
(ICASS).

Desenvolupament d’un sistema metodològic per competències 
per a garantir el treball centrat en la persona i la millora de la 
seva qualitat de vida, comptant amb la tutorització del Departa-
ment de Pedagogia Aplicada de la Universitat de Barcelona.

Treballem amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental per 
a potenciar l’esport, com a entorn inclusiu entre les persones 
usuàries de Fupar, socis del Club Esportiu Pingüí i altres espor-
tistes dels diferents cicles educatius d’escoles de Terrassa.
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Es consolida La visita del patge Xiu Xiu i la participació 
de Fupar en la Cavalcada de Reis

Prop de 200 nens, nenes i familiars s’apropen a les instal·lacions 
de la Fundació per a fer entrega a l'emissari reial, de les cartes 
per a Ses Majestats el Reis. Un acte que ens vincula a la ciutat. 
A més, fins a 35 persones de la Fupar participen en la Cavalca-
da de Reis.

Col·laboració amb entitats

Cedim l’espai multifuncional per a que la Fundació Manel Lao 
realitzi els assaigs de l’obra de teatre Mirandolina, a la que tam-
bé intervenen persones ateses a la Fupar.

Participació de tres usuàries i el recull de l’opinió tècnica de la 
Fundació, per a realitzar l’informe de valoració de la situació so-
ciolaboral de les dones amb discapacitat intel·lectual per part de 
la Regidoria de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa
3 jugadors de l’equip de hoquei seleccionats per a participar amb 
la Federació Catalana de Hoquei en el Torneig Memorial Walter 
Mayer d’Special lOlympics a Alemania.

Èxit de participació a la Fira Modernista de Terrassa

Un gran nombre de persones participen de l’activitat que ha or-
ganitzat Fupar en motiu de la Fira Modernista. Una ocasió per a 
difondre la Fundació i potenciar la inclusió de totes les persones 
ateses.

Fem un lipdub per a fer visible les necessitats de les 
persones amb discapacitat

Sota el lema “Crida: aquesta és la nostra ciutat... queda molt per 
fer”, hi van participar més de 800 persones d’entitats de perso-
nes amb discapacitat, entitats culturals, esportives i societat civil 
que van voler sumar-se a la iniciativa de la Taula de la Discapa-
citat de l’Ajuntament de Terrassa.



Per la satisfacció i la qualitat de vida de les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Campiones Olímpiques ,36  08225 Terrassa 
www.fupar.cat  fundacio@fupar.cat  T. 93 788 36 62  F. 93 789 00 28

Paper reciclat 
elaborat artesanalment 
en el Centre Ocupacional


