
Memòria 
d’activitats 

2013



Fundació President Amat Roumens            Amb les persones amb discapacitat

. Domicili Social: Campiones Olímpiques, 36 08225 Terrassa  -  Tel. 93 788 36 62  -  fundacio@fupar.cat

. Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta memòria poden contactar amb l’àrea d’atenció a 
  les persones al correu electrònic suport01@fupar.cat

. Edició: Fundació President Amat Roumens



Índex
Carta de la direcció ..........................p.04

Visió, misió i valors  ..........................p.06
Informació corporativa  ......................p.06

Grups d’interès  ..............................p.07
Organigrama  .................................p.08
Premis i reconeixements  ...................p.09
Les persones ateses  ........................p.10 

Serveis d’atenció a les persones  ..........p.11
Criteris metodologics  ........................p.12
Inserció laboral  ...............................p.13

Atenció diurna  ........................................p.16

Servei de lleure socioeducatiu  ......................p.20
Projecció comunitària ...............................p.18

Suport a escoles i centres de formació ............p.22
Qualitat i innovació ...................................p.23
Canvi de logo de la fundació ......................p.25
Impacte als mitjans de comunicació ...............p.25
Suport social .........................................p.26

Patronat ...............................................p.27
Aliances i col·laboracions ............................p.26



memòria d’activitats 2013 Fupar 4

CARTA DE LA DIRECCIÓ

Un any més, és un plaer presentar a través d’aquesta 
memòria el camí recorregut durant el 2013 per a se-
guir treballant amb intensitat i il·lusió per a que les 
persones amb discapacitat d’especial dificultat tin-
guin un paper actiu a la societat.
La totalitat d’activitats de la Fundació han mantingut, 
i en algun cas accentuat, la tendència recessiva ini-
ciada en exercicis anteriors.
Malgrat això, la Fundació ha mantingut invariables 
els seus objectius socials, evitant repercutir aquesta 
caiguda de l’activitat productiva, en la pèrdua de llocs 
de treball ocupats per les persones amb discapacitat, 
ni tampoc, en els usuaris dels serveis.
Els esforços s’han centrat en mantenir la solvència 
financera, mantenir la diversificació de les unitats de 
negoci del Centre Especial de Treball com a estratè-
gia d’ocupar al màxim persones amb especial dificul-
tat, procurar l’estabilitat de l’ocupació, fomentar la 
formació com a valor per a millorar la empleabilitat 
de tots els treballadors, i donar una especial atenció 
a l’envelliment.

Josep Ribera
Director - Gerent
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INFORMACIÓ CORPORATIVA

La nostra historia
La Fundació Privada President Amat Roumens és pri-
vada, de naturalesa permanent i de caràcter benèfic-
assistencial, sense cap fi lucratiu. Fou constituïda el 
23 de setembre de 1985 com a entitat continuado-
ra dels Tallers Protegits Amat Roumens, creats el 23 
d’agost de 1971 per l’obra social de la Caixa d’Estalvis 
de Terrassa, entitat que al 2010, conjuntament amb 
la Caixa d’Estalvis de Sabadell i Caixa d’Estalvis Co-
marcal de Manlleu, va fusionar-se, constituint una 
nova entitat anomenada Caixa d’Estalvis Unió de Cai-
xes de Manlleu, Sabadell i Terrassa.
Al 2011, el Consell d’Administració d’Unnim va acor-
dar formular i subscriure el Projecte de Segregació 

del negoci financer a favor d’Unnim Banc, S.A.
Al 2013 l’entitat Unnim Caixa va quedar automàtica-
ment transformada en una fundació especial, i passa 
a denominar-se Fundació Especial Antigues Caixes 
Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa. Simultà-
niament a aquesta transformació, es constitueix una 
nova fundació, denominada Fundació Especial Antiga 
Caixa Terrassa.
La finalitat fundacional de la Fundació Antiga Caixa 
Terrassa és la d’administrar aquest patrimoni assig-
nat i donar continuïtat a la tradició de l’obra social 
d’aquesta entitat, de la que vol esdevenir hereva, 
amb fidelitat als principis que han configurat la seva 
actuació en el decurs de la història i adequant-los a 
les noves circumstàncies.

Creació de línia de 
producte propi Ecoolor

Inauguració del centre de  jardineria Inici 
de l’activitat  de serveis de jardineria

Es constitueix el Centre 
Ocupacional

Es signen els primers contractes  laborals per 
a persones amb  discapacitat intel·lectual

Consolidació d’activitats 
productives pròpies

20121992198919831978

20071991198519821971
Creació de la unitat 
d’Impressió Digital Tèxtil

Inauguració del                      
rentatge  de vehicles

Es constitueix la Fundació 
com a forma de personalitat 
jurídica pròpia

Acumulem 50 experiències 
d’integració a l’empresa 
ordinària

Inauguració



memòria d’activitats 2013 Fupar 6

CULTURA ORGANITZATIVA

Visió
Fupar, aspira a convertir-se en una entitat sostenible 
i de referència, pel que fa a la gestió d’alternatives 
laborals adaptades, i a la programació de plans 
d’atenció a la persona amb discapacitat i les seves 
famílies amb l’objectiu final i específic d’aconseguir 
tant com sigui possible la capacitació professional, 
el desenvolupament ple dels seus interessos, la par-
ticipació a la vida social i econòmica i la millora de la 
qualitat de vida.

Missió
Generar oportunitats laborals estables i de qualitat, 
formació professional, serveis assistencials d’atenció 
terapèutica, accions d’aprenentatge en el temps de 
lleure i assessorament a famílies, per a persones adul-
tes amb discapacitat, prioritàriament intel·lectual, per 
a que assoleixin uns estàndards superiors de qualitat 
de vida i d’inclusió a la comunitat mitjançant la vincu-
lació dels suports naturals.

Per això, treballem contínuament gestionant amb 
eficiència el centre especial de treball i tots els ser-

veis i programes d’atenció a la persona que perme-
tin contribuir a desenvolupar el seu projecte de vida, 
gaudir d’experiències laborals, terapèutiques i /o 
d’aprenentatge d’èxit, mantenint una coherència en 
les activitats i decisions diàries de tots els professio-
nals, en els impactes de les seves actuacions i com 
aquestes són percebudes per les persones usuàries, 
els clients i altres grups d’interès.
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GRUPS D’INTERÈS

La Fundació actua en un entorn ampli i divers per 
a donar compliment a la seva missió i en el que 
s’identifiquen específicament els següents grups 
d’interès

Clients Externs

Clients interns

Clients Finals

Finançadors públics

Finançadors privats

Mitjans de comunicació

Proveidors

Entitats socials

Competidors

Veïnat

Persones amb discapacitat 
suceptibles rebre servei

Plantilla

Voluntariat

Patronat

Persones amb discapacitat

Families

Clients particulars

Compres clients

Centres educatius

Alumnes en pràctiques

Distribuïdors 
comercials
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Direcció
General

RRHH

Riscos Laborals

Selecció

Formació

Nòmines

Administració

Vigilància de la Salut /
Servei Infermeria

Control - 
Desenvolupament

Sistemes Informació / 
DOLP

Comercial / Màrquiting

Gestió Qualitat

Sotsdirecció

Serveis assistencials
Atenció a les persones

Centre
Ocupacional

USAP

Programa
Llar

Lleure

Formació
Ocupacional

Equip Suport Llar

Equip de voluntariat

Equip Psicòlegs

Equip Pedagogs

Equip Treball 
Social

Centre especial de treball
Àrees de negoci

Manipulats i
Termoenvasats

Jardineria

Neteja

Impressió Digital
Tèxtil

Centres de 
Jardineria

Rentat de
Vehicles

Responsable 
Secció

Responsable 
Secció

Responsable 
Secció

Responsable 
Secció

Responsable 
Secció

Equips de Treball

Equips de Treball

Equips de Treball

Equips de Treball

Equips de Treball

Equips de Treball

Magatzem i 
Logística

ORGANIGRAMA
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PREMIS I RECONEIXEMENTS

Entitat guanyadora de Territoris solidaris II otorgats pel 
BBVA i la Fundació AntiguesCaixes Catalanes

PREMI PER AL BASQUET AL MILLOR ESPORT ADAPTAT

L’equip de bàsquet va ser reconegut amb el premi al 
millor equip d’esport adaptat del Trofeu Lluis Franci-
no i Riera, en l’edició de la Nit de l’Esportista Terrassa 
2013.
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Atenció permanent

Atenció eventual

Persones que participen dels Serveis de la Fundació amb un 
programa individual complert

Persones que han rebut Serveis de suport, valoració i orienta-
ció o bé que participen únicament dels programes de forma-
ció ocupacional, formació en el lleure o programes d’activitat 
esportiva

2012

346

108

2013

345

79

LES PERSONES ATESES

Un total de 424 persones han estat ateses a la Fupar 
en el decurs de 2013.

A més, 175 han gaudit del Servei de lleure socioedu-
catiu, activitats comunitàries i el Club Pingüí.

Centre Especial de
Treball

Centre Ocupacional

178
144

Lleure Socioeducatiu i
Club Pingüí

Programes
d’atenció 
eventual

Programa 
autonomia 

la pròpia llar

175 79 23
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SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

Prestem serveis a persones amb discapacitat 
intel·lectual i diversitat funcional que pel seu funcio-
nament requereixen d’intensitats se suport intermi-
tent, limitat i extens.

- Centre Especial de Treball -CET

- Servei Ocupacional d’Inserció - SOI

- Servei de Teràpia Ocupacional - STO

- Suportal’Activitat Professional -USAP

- Suport a l’Autonomia a la propia Llar - SPALL

- Programad’activitatesportiva – Club Esportiu Pingüí

- Programes de formacióocupacional

- Orientació i assessorament familiar

- Servei de lleuresocioeducatiu i activitatscomunitàries
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CRITERIS METODOLÒGICS CLAU EN EL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS D’APRENENTATGE

Treballem per l’assoliment d’estàndards de qualitat 
i satisfacció de les persones ateses, mitjançant la 
intervenció psicosocial basada en el constructe de 
Qualitat de Vida.

Acompanyament 
social

Constructivisme 
educatiu

Suport 
Conductual 

positiu

Sistemes alternatius 
i/o augmentatius de 

Comunicació

Aprenentatge -
Servei

Aprenentatge i desenvolu-
pament competencial

Treball en 
xarxa

Atenció       
Centrada en 
la Persona
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INSERCIÓ LABORAL

Centre Especial de Treball
Fupar ha diversificat les unitats de negoci en sectors 
molt diversos per a adaptar la tasca professional a 
les persones ateses.

Industrial

Rentatge de vehicles

Serveis de neteja

Jardineria

Impressió digital de suports publicitaris

Centre de Jardineria - floristeria

52%

4%6%

9%

12%

17%
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Persones treballadores amb certificat de 
discapacitat

165

178
184
185

189

2009 2010 2011 2012 2013

El descens en la xifra de contractació s’ha produït 
bàsicament per processos d’invalidesa, jubilació i 
baixes voluntàries.

Tipus de discapacitat

92,7%

5,6%

1,2%

Discapacitatintel·lectual

Discapacitat física / sensorial

Salut Mental
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Discapacitatintel·lectual

Discapacitat física / sensorial

Salut Mental

Contractes indefinits    

Contractes de formació    

85,4%14,6%

Facturació per àrees d’activitatContractes

27%

25%

23%

7%
6%

6% 6%

Serveis industrials

Rentatge de vehicles

Serveis de neteja

Serveis de jardineria

Impressió digital de suports publicitaris

Centre de Jardineria - floristeria

Producte propi Ecoolor
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ATENCIÓ DIÜRNA

Servei de Teràpia Ocupacional
Servei Ocupacional d’inserció

Servei terapèutic per a persones amb necessitats de 
suport limitat i extens, que un cop finalitzada l’etapa 
acadèmica, presenten dificultats per a incorporar-se 
al mercat de treball.

Totes les persones ateses disposen d’un programa 
d’actuació amb més de 40 activitats i programes 
d’inclusió que promouen la millora personal i social.

0

17% 31% 33% 19%

18 a 25 anys 26 a 39 anys 40 a 54 anys 55 a 76 anys

Algunsdelsprojectesd’ajustament personal i social 
duts a terme al 2013:

- Formacions en circulació i seguretat vial

- Higiene de mans

- Habilitatssocials

- Horticultura

- Pre-relaxació

144 persones ateses

41%59%

85 59
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Alguns dels projectes d’inclusió desenvo-
lupats al 2013:

- Activitats compartides amb el Centre de Dia i                                                
Residència La Llar

- Formació en salut sexual i afectivitat

- Programes de salut en podologia, òptica, fisio-
teràpia, audició i productesadaptats i ortopèdia

- Programa de l’activitat física i l’esport

Activitats de teràpia ocupacional:
- Horticultura a les escoles
- Elaboració de paperreciclat
- Manipulats

Atencióespecialitzada a persones ambTrastorn de 
l’Aspectre Autista segons la metodologia Teacch.

Al 2013, un 69% del temps d’atenció a la persona 
s’ha dedicat a desenvolupar activitats terapèuti-
ques ocupacionals, i un 31% del temps s’ha desti-
nat a executar accions d’ajustament personal.

39%
24%

5%

23%
9%

Inclusió social

Desenvolupament personal

Benestar físic

Benestar emocional

Relacions interpersonals

TEComunic@
Projecte finançat pel BBVA, a través de la convocatòria de 
Territoris Solidaris.

Dotació de sistemes augmentatius i alternatius de comuni-
cació (SAAC) amb suport de tauletes tàctils que beneficien 
a 16 persones.
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PROJECCIÓ COMUNITÀRIA

Aprenentatge – servei
Proposta educativa que combina processos 
d’aprenentatge i servei a la comunitat en un sol pro-
jecte ben articulat en el qual els participants es for-
men tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn 
amb l’objectiu de millorar-lo.

L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, per-
què aquest guanya en qualitat, i el servei dona sen-
tit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot 
transferir a la realitat en forma d’acció.

Projecte Hort a l’Escoles

Els desitjos de Nadal

Com es treballa a Fupar?

Olorem la primavera 

Trobades esportives

Gimcana amb les Escoles

Promoció de judo

Activitat al Mercat

alumnes    usuàries      clients                

566

1148

492

382

475

250

234

16

37

28

30

6

76

22

42

200

Promocions esportives
Projecte articulat amb el Consell Esportiu del Vallès 
Occidental Terrassa.

Participació en les promocions d’atletisme, natació, 
xap-pool, handbol i rugbi.
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Orientació i assessorament familiar
“Cafès en companyia”
Grup socioterapeutic per a donar, rebre i compartir 
informació i buscar solucions adaptades a les neces-
sitats de cada nucli familiar.

Servei de respir 
informació i gestió de les sol·licituds a entitats priva-
des i el servei de respir de la Diputació de Barcelona 
per a oferir un descans temporal a les famílies.

Grup d’Ajuda Mútua (GAM)
per a promoure el suport emocional i la relació entre 
persones cuidadores que comparteixen experiències 
vers la cura de la persona amb discapacitat.

Grup de Trobada
Petit grup de familiar que es reuneixen mensualment 
per a crear una xarxa de suport entre les famílies.

Espai d’oci familiar
Trobada anual que persegueix conèixer altres serveis 
d’atenció a la població en risc d’exclusió social.

Espais formatius familiars i comunitaris
Conferencies per a promoure l’aprenentatge i la pràc-
tica de noves habilitats i estratègies per a millorar les 
relacions amb l’entorn social.

I la meva opinió, compta?

Com afrontar les conductes conflictives

Productes i adaptacions 
per a l’autonomia personal i la prevenció d’accidents 
al domicili

El Programa Respir de la Diputació de Barcelona

Curs formatiu: 
Problemes de conducta amb persones amb discapa-
citat intel·lectual
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SERVEI DE LLEURE SOCIOEDUCATIU 

Protagonistes Nosaltres
Festival Internacional de Teatre Integratiu (FITI) a San-
ta Coloma de Gramanet. Representació de “La Noieta 
del Llumins”

Centre Cultural Terrassa. 

Representació de “A les fosques”
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Club Esportiu Pingüí

TORNEIG INTERNACIONAL DE SELECCIONS DE HO-
QUEI, BELGICA 2013

La secció Special Hoquei de la Federació Catalana de 
Hoquei ha seleccionat a 4 jugadors de l’equip Egara-
Fupar del Club Pingüí per anar a aquest Torneig.

CAMPIONAT NACIONAL DE NATACIÓ

El nedador del Club Pingüí, Josep Ruiz, ha estat selec-
cionat per la Federació Catalana d’Esport i Lleure per 
a persones amb discapacitat (ACELL) per a competir 
al Campionat Nacional de natació a Àvila del 17 al 20 
d’octubre.

II TROBADA NACIONAL DE PETANCA SPECIAL OLYM-
PICS ESPAÑA MARINA D’OR 2013

Dos jugadors de l’equip de petanca del Club Pingüí, 
han estat seleccionats per la Federació Catalana 
d’Esport i Lleure per a persones amb discapacitat 
(ACELL) per a representar Catalunya en la II Trobada 
Nacional de Petanca SpecialOlympics Espanya Mari-
na d’Or 2013 del 7 al 9 de juny a Oropesa.
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SUPORT A ESCOLES I CENTRES DE FORMACIÓ

Accions per a fomentar les practiques professionals 
amb l’establiment de convenis de col·laboració amb 
centres formatius.

Contribuïm a que joves escolaritzats en escoles 
d’educació especial realitzin practiques prelaborals 
al Centre Ocupacional i al Centre Especial de Treball.

Centres de formació: InstitutRibot i Serra, Arco For-
mació Professional, Institut La Ferreria, Institut La Se-
rreta, Institut Montserrat Roig.

Institut d’Educació Secundària: IES Montserrat Roig, 
Escola Mare de Déu del Carme

Universitat: UNED, Fundació Pere Tarrés, UAB

Escoles d’educació especial: Fundació l’Heura del Va-
llès, Binomis, Crespinell, Centre de Formació i Treball 
Flor de Maig.
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QUALITAT I INNOVACIÓ

Volemoferir a totes les persones ateses i a totsels-
nostresclientselsmillorsserveis; gestionats des de 
l’excel·lència

Totes les activitats de la Fundació, tant les vinculades 
a l’àrea de negocicom les de l’àrea d’atenció a les 
persones, han acreditat la seva qualitat conforme la 
norma ISO 9001, que ha estat certificada per l’LGAIT 
echnological Center (Applus), que ha estat renovada 
en el decurs de l’exercici.

Autoavaluació FEAPS

Procésd’acreditació del Model de Qualitat FEAPS en 
l’etapa de compromís.

Grup de treball format per dotze persones entre fami-
liars, persones amb discapcitat, Voluntariat i profes-
sionals.

Projecte APRENS
Procés d’innovació i millora de la programació 
d’atenció a la persona basat en l’aprenentatge i des-
envolpament per competències com a mètode per a 
garantir procesos d’atenciócentrats en la persona i la 
millora de la sevaqualitat de vida. Projecte tutorat des 
del seu inici per un dels investigadors del Grup CIFO, 
el Dr. Antoni Navio Gámez.

S’han desenvolupat 3 de les 5 fases previstes:

- Delimitació del model a partir de la revisió bibliográ-
fica i análisis documental

- Disseny i validació interna del Sistema APRENS amb 
la creació de 3 grups de discussió de professionals 
de Fupar.

- Validació externa del sistema amb la participación 
de jutges de l’àmbituniversitari i també professionals 
per a l’avaluació sistemática de cada Unitat Compe-
tencial Bàsica i Professional sota criterisd’univocitat, 
pertinença i importancia.
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Grup de treball amb professionals del Servei del Cen-
tre Ocupacional per a sistematitzar es canals en les 
comunicacions internes que millorin la gestió i efi-
ciencia de l’atenció.

Participació en Congressos. 

Presentació de comunicacions VI Congres Interna-
cional de Formació pel Treball. Tarragona 17 i 18 de 
desembre. “Aprens: sistema de desenvolupament i 
aprenentatge competencial”

Participació en estudis

Fupar col·labora en la investigació científica del de-
teriorament cognitiu La revista científica ‘Neurologia’ 
ha publicat aquest mes d’octubre l’article: 

Adaptación y validación del Cambridge Examination 
for Mental Disorders of Older People with Down’s Syn-
drome and Others with Intellectual Disabilities (CAM-
DEX-DS) en población española con discapacidad in-
telectual.

Aquest és el recull i culminació del treball realitzat 
des de l’any 2008.
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CANVI DE LOGO DE LA FUNDACIÓ

nova resultant del procés de constitució del nou pa-
tronat de la Fundació. 

La Fundació Antiga Caixa Terrassa, entitat resultant 

aquest any l’àrea d’Obra Social d’Unnim, és l’entitat 
que inspira el motiu del nou logo, amb l’aparició de 

que recorda una guardiola.

IMPACTE ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Adminadors al Facebook   575

Seguidors al Twitter   645

Seguidors al Linkedin   45

Reproduccions al Youtube   2000

Aparicions a prensa   12

Repercusió social
Revista Coses Nostres 400 unitats / quatrimestre. 
Enviament digital

Newletter mensual 

Tarjeta client 21.000

12

Videos youtube 23
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SUPORT SOCIAL ALIANCES I COL·LABORACIONS

EnXarxa’t a la Fupar
Programa de voluntariat

Voluntariat 45 persones

Col·laboradors institucionals:
- Departament de Benestar i Familia
- Departament d’Empresa i Ocupació
- SOC
- Ministerio de Empleo y Seguridad Social
- Unió Europea. Fons social europeu
- Diputació de Barcelona
- Ajuntament de Terrassa

Participem en elsòrgans de direcció de:
- Dincat
- Alei

Som membres de:
- ACELL
- Consell Esportiu del Vallès 
- Occidental Terrassa
- Covet

Amb el suport de:
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PATRONAT

Ajuntament de Terrassa -Alcalde Jordi Ballart 

Institut Industrial - Martí Colomer

Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa - Marià Galí

Cambra de la Propietat - Jaume Colom-Noguera

Fundació Busquets - Miquel Font

Mútua de Terrassa - Nora Barata

Col·legi d’Advocats - Maria Vidal

Cecot - Ignasi Cusidó

Leitat - Eusebi Cima

A títol personal: Jaume Ribera, Josep Casajuana i Ramon Flo 
ha estat nomenat secretari no patró.

Visita Director Territorial Del BBVA
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@fupar fupar fundfupar www.fupar.catSegueix-nos a: 


