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FUNDACIÓ FUPAR
Compromís social, garantim oportunitats

BENVINGUDA
Benvolgudes i benvolguts,
El 2018 ha estat un any d’oportunitats i de projectes
compartits, en què hem continuat acompanyant i
generant oportunitats d’inclusió sociolaboral per a les
persones amb discapacitat, prioritàriament intel·lectual i
del desenvolupament, promovent un territori socialment
compromès i tolerant amb la diversitat.
Ho hem fet a través de la formació, el treball, l’ocupació
terapèutica, el suport a la llar i a les famílies, l’esport i el lleure.
Però sobretot ho hem fet a través del treball en xarxa amb
entitats, associacions, escoles, empreses i organitzacions del
territori, aliats imprescindibles per fer possible la nostra tasca.
Gràcies al seu compromís, multipliquem les oportunitats
d’inclusió a la comunitat.
Al llarg dels anys ens hem esforçat per adaptar-nos als canvis,
a través de la diversificació i innovació en els nostres serveis:
per assolir l’excel·lència, per ser competitius, per garantir el
benestar de les persones a qui donem servei i també per
oferir uns serveis de qualitat a les empreses i clients que
confien en nosaltres.
Per això, seria injust que no compartís amb vosaltres que
aquest també ha estat un any de reptes i dificultats. El nostre
compromís social i la nostra voluntat incansable de garantir
drets i oportunitats s’ha vist truncada per la situació límit
d’infrafinançament crònic per part de les administracions que
arrosseguem les entitats del sector de la discapacitat des de
fa més de deu anys.

Aquesta situació posa en risc la qualitat de l’atenció de les
persones amb discapacitat, la sostenibilitat dels nostres
serveis i les condicions laborals dels professionals. Però
sobretot posa en risc la nostra raó de ser i fa trontollar els
pilars fonamentals pels quals portem vetllant i lluitant des
de fa gairebé 50 anys.
No oblidem que tots els nostres esforços els dediquem a
donar resposta a una necessitat social, configurada dins la
Cartera de Serveis Socials, que no només requereix un equip
humà disposat a donar el millor de si diàriament, imparables,
sinó també d’un sistema de finançament just i digne, que sigui
d’acord a l’Estat del Benestar.

Josep Ribera i Segura
Director - Gerent Fundació Antiga Caixa Terrassa

QUI SOM?
Som una entitat d’economia social, d’iniciativa privada i sense
ànim de lucre, compromesa amb la inclusió sociolaboral de
les persones amb discapacitat des de l’any 1971.

Missió
Acompanyar les persones amb discapacitat durant el seu
projecte de vida, oferint els suports psicopedagògics,
ocupacionals i socials oportuns, de caràcter professional i/o
natural, sota criteris ètics, d’excel·lència, innovació i equitat.



VISIÓ

Ens projectem com una organització líquida, sostenible, oberta
a l’entorn, innovadora i de referència social, on es gaudeix de
projectes de futur compartits, orientats al desenvolupament
integral de les persones, i a la transformació crítica de l’entorn
social, polític i econòmic.
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VALORS
Basem el nostre model ètic en un conjunt equilibrat de
valors centrats en les 3Q de Qualitat:
Qualitat de servei: referent, líder, eficient, transparent,
dinàmica, innovadora, justa i honesta.




en la defensa dels drets de les persones:
 Qualitat
compromesa, inclusiva, adaptable i amable.




Qualitat de relació: professional, motivadora,
participativa, proactiva, respectuosa, digne, propera.

Patronat i direcció
President
Sr. Ignasi Cusidó Simón

CECOT

Vicepresidenta
Sra. Maria Vidal Sanahuja

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa

Patrons I PATRONES
Sr. Alfredo Vega López
Sr. Jaume Colom-Noguera Castellví
Sr. Miquel Font Roca
Sr. Marià Galí Segués
Sr. Josep Armengol Giralt
Sra. Nora Barata Martí
Sr. Eusebi Cima Mollet
Sr. Jaume Ribera Segura
Sr. Josep Casajuana Pladellorens

Ajuntament de Terrassa
Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa
Fundació Busquets de St. Vicenç de Paül
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
Institut Industrial de Terrassa
Mútua de Terrassa
Asociación Acondicionamiento Tarrasense (LEITAT)

Secretari
Sr. Ramon Flo Besora

FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA TERRASSA
Sr. Josep Ribera Segura

FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS (FUPAR)
Sra. Montserrat Lao Gómez

ORGANIGRAMA
Serveis
Industrials

Serveis de
Jardineria

Control
i finances

Teixidors

Ambientadors
Fupar

Qualitat

Impressió
publicitària

Serveis de
Neteja

Patronat

Centre de Jardineria
i Floristeria

Rentat de
cotxes

Direcció

Servei de suport a
l’activitat professional
de l’àrea empresarial

Servei de
formació i inserció
laboral

Atenció i gestió
dels clients

Servei de suport a la
vida independent

Servei terapèutic
d’atenció diürna

Manteniment
i entorn

Servei de
lleure

Servei d’esport
“Club Pingüí”

Comunicació
i màrqueting

Servei
d’acompanyament
a l’entorn familiar

“Enxarxa’t”, suport
al voluntariat

Innovació i
desenvolupament
psicosocial

Àrea empresarial

Serveis
d’acompanyament
a les persones

Tecnologia
i informació
Gestió de
les persones
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GRUPS D’INTERÈS
Persones participants dels serveis de Fupar

Voluntariat

Treballadors i treballadores

Comunitat virtual i mitjans de comunicació

Consumidors i consumidores, empreses i entitats clients

Comunitat local

Famílies de les persones participants

Administració pública

Patronat

Centres formatius i acadèmics

Proveïdors

Persones susceptibles de participar en els servei
de la Fundació

Entitats socials

PROJECCIÓ SOCIAL I SENSIBILITZACIÓ
44.672 persones visitants
8.400 visualitzacions / 71 subscriptors/es
3.500 seguidors/es
1.800 seguidors/es
1.480 seguidors/es
450 seguidors/es
65 aparicions en mitjans de comunicació
12 butlletins interns ‘Informa’t’

Web Fupar
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Youtube

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Mitjans de
comunicació

Butlletins
interns

TOTS FEM FUNDACIÓ
El valor actiu més gran a Fupar són les persones.

700
Amb
relació laboral

persones vinculades a la Fundació
a través de diferents serveis.

Amb discapacitat
i relació laboral

336

218

pers.

pers.

208 homes
128 dones

Sense discapacitat
i relació laboral

118
pers.

150 homes
68 dones

de 336, 218 pers.

58 homes
60 dones

550

de les quals són persones amb
discapacitat d’especial dificultat.

Antiguitat laboral

TIPUS DE CONTRACTE
Contracte indefinit

A jornada completa

93%

90,5%

196 homes
118 dones

14 anys
de mitjana
Edat

44 anys
de mitjana

196 homes
108 dones

de 336, 118 pers.
POLÍTICA DE PROXIMITAT

Amb relació
terapèutica

161
pers.

Servei de suport
a la vida independent

població de residència de la plantilla

Servei de lleure
i esports

Voluntariat

32

268

70

pers.

pers.

101
49

18
9

pers.

15
dones

pers.
22 homes
18 dones

30 homes
40 dones

Vallès Occidental
Altres comarques
homes

EVOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
De les persones amb discapacitat.

Servei de formació
i inserció laboral

40

165 homes
103 dones

19 homes
13 dones

93 homes
68 dones

Terrassa

144

Treballs en benefici
a la comunitat

Estudiants
en pràctiques

11

58*

pers.

pers.

10 homes
1 dona

24 homes
34 dones

Contracte de
pràctiques

2018

218 persones

2017

220 persones

FORMACIÓ CONTINUADA
1.900 hores de formació

1 persona
amb conveni
de Garantia
Juvenil

Riscos laborals, mesures preventives
específiques, avaluació i intervenció en
conducta, curs manipulació d’aliments,
tècniques d’autocontrol i relaxació.

* de 15 centres formatius

Mesures de conciliació laboral

100%
100%
30’
75%

Concessions de reducció de jornada per cura de
menor o cura de persones dependents a totes les
persones que ho han sol·licitat.
Adaptació horària per conciliació familiar a totes
les persones que ho han sol·licitat.
Promoció d’una aturada de 30 min per dinar per
compactar la jornada laboral.
De la plantilla treballa a torn seguit.

ÍNDEX D’ACCIDENTALITAT

18
13
ACCIDENTS

-27%

en accidents laborals
respecte a 2017

2,95%

DEMANDES
DE SERVEI A
FUPAR

147

han estat amb
baixa mèdica

2017

2018

7

DESTACATS
Sala MultiSENSORIal, beneficiària
del Premi Territoris Solidaris BBVA

conveni de col·laboració
amb Foment Terrassa

El 12 de juliol vam presentar els primers resultats de la Sala
Multisensorial, un projecte dut a terme gràcies al premi
Territoris Solidaris de BBVA i a l’aportació recaptada el 2016
a través de l’espectacle de dansa solidària a càrrec de la
jove companyia IT Dansa en benefici de Fupar.

El tinent d’Alcalde de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic,
Indústria i Ocupació de l‘Ajuntament de Terrassa, Manuel
Giménez, i el Director Gerent de Fupar, Josep Ribera, van
signar el 19 d’abril un conveni de col·laboració per fomentar
la contractació laboral de les persones amb discapacitat
intel·lectual.

Referents impulsant projectes
educatius amb escoles

Participem en la jornada
solidària de Fundació Mapfre

El 16 de març vam compartir amb entitats i escoles de la
ciutat la nostra experiència de més de deu anys impulsant
accions d’aprenentatge-servei. També vam presentar el
projecte “Inclusió, oportunitats per a petits i grans”, amb la
col·laboració de les escoles bressol la Ginesta, Coloraines i
Vallparadís, en una sessió organitzada per l’Ajuntament de
Terrassa.

Per tercer any consecutiu, vam participar en la jornada
solidària de la Fundació Mapfre amb un acció de venda de
plantes, que va tenir per objectiu sensibilitzar el personal
d’aquesta empresa i alhora fomentar la venda solidària de
plantes del Centre de jardineria i floristeria de Fupar.

economia social i solidària
a la Terrassa Cooperativa

Sota el lema “Cooperativa i solidària, l’economia de les
persones”, del 5 al 30 de novembre vam participar a la 4a
edició de la Terrassa Cooperativa amb una taula rodona
amb la marca Teixidors, dues jornades de portes obertes,
i dos estands a la Fira d’Economia Social i Solidària.

Presentem projectes
innovadors al VI Congrés del
Tercer Sector Social

Els dies 20, 21 i 22 de novembre vam presentar al VI Congrés
del Tercer Sector Social de Catalunya dues experiències
pioneres a Catalunya en l’atenció a les persones amb
discapacitat: “Hort a les escoles”, un projecte amb més
de 10 anys de trajectòria, i “L’autocontrol emocional en la
discapacitat intel·lectual, una eina per al canvi”.

La ‘rosa solidària’ de Fupar
arriba a 44.000 llars i empreses

El patge Xiu-Xiu recull
centenars de cartes a Fupar

Sant Jordi es va tornar a consolidar com una de les dates
més assenyalades en el calendari del nostre Centre de
Jardineria. Vam arribar a un total de 44.000 llars i empreses,
després de rebre 300 comandes de més de 250 empreses,
escoles i entitats de Terrassa i altres indrets de Catalunya.
També vam estar presents als carrers de Terrassa i
Barcelona amb set punts de venda.

El Patge Xiu-Xiu va tornar a despertar alegria i il·lusió amb
la seva visita a les instal·lacions de Fupar el 28 de desembre,
on centenars de nens i nenes van conèixer personalment
el patge reial de Terrassa i li van fer entrega de les seves
cartes, consolidant-nos així com un espai de trobada obert
a la ciutadania.
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Èxit de la paradeta de Fupar
a la Fira Modernista de Terrassa

Estrenem “Oh lalà! C’est
magnifique!” i participem
a “L’altre Festival”

Prop de 60 persones voluntàries de Fupar van estar
presents a la parada que muntem cada any a la Fira
Modernista de Terrassa, on vam subministrar més de 850
rams de ginesta natural i vam crear 250 llums de vitrall
artesanals mitjançant un taller modernista per a petits i
grans.

La companyia de teatre i música de Fupar, Protagonistes
Nosaltres, va estrenar el 16 de desembre l’espectacle “Oh
lalà! C’est magnifique” al Centre Cultural Terrassa. Per altra
banda, el 16 de juny el grup va presentar un tastet de la
mateixa obra a l’Altre Festival.

Participem en la II Jornada
Solidària Castellera

Ens visita l’alcaldessa de Rubí
i l’alcalde de Terrassa

El 4 de març vam participar en la II Jornada Solidària
Castellera, organitzada pels Castellers de Terrassa en
benefici d’entitats de Terrassa com Fupar, amb un concert
de la companyia de música Protagonistes Nosaltres i un
torneig de tennis taula liderat per esportistes del Club
Pingüí de Fupar.

El 13 de novembre vam rebre la visita de l’alcaldessa de
Rubí, Ana María Martínez, acompanyada de l’alcalde de
Terrassa, Alfredo Vega, així com de la regidora de l’Àrea
de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Rubí, Marta
García, i del regidor de Capacitats Diverses i Accessibilitat
de l’Ajuntament de Terrassa, Adrián Sánchez.

L’equip de reflexió ètica de Fupar
amb Joan Canimas

Presents a la 16a Jornada
de Formació Professional

El nostre equip de reflexió ètica va iniciar el treball en equip
sota la supervisió de Joan Canimas, doctor en filosofia i
especialista en ètica aplicada a l’acció social. Els membres
que participen en aquest grup reben formació sobre la
metodologia que s’utilitzarà i els rols que adoptaran dins
l’equip de treball.

El dijous 6 de setembre vam participar amb un punt
informatiu a la 16a Jornada de Formació Professional,
organitzada per l’Ajuntament de Terrassa i promoguda pel
Consell de la Formació Professional a Terrassa, sobre el
nostre Servei de Formació i Inserció laboral.

Presentació del Servei
Comunitari a l’Escola Pia

Impartim formacions al
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

El 26 d’octubre vam presentar a l’Escola Pia de Terrassa
l’oferta d’activitats que des de Fupar oferim als estudiants
d’ESO en el marc del Servei Comunitari. Aquest servei
té per objectiu garantir que els alumnes experimentin
i protagonitzin accions de compromís cívic en centres
promotors d’Aprenentatge-Servei, com Fupar.

El dimarts 19 de juny vam impartir el curs ‘Comprensió i
intervenció en pacients amb trastorns de l’espectre autista’
al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat.
Les persones destinatàries van ser llicenciats i diplomats de
l’àmbit de la salut mental, discapacitat intel·lectual i Trastorn
de l’Espectre Autista (TEA).
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ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Diversifiquem els nostres àmbits d’actuació segons el perfil, les característiques i les
necessitats específiques, tant individuals com col·lectives, de les persones vinculades a Fupar
amb l’objectiu d’aconseguir la seva inclusió sociolaboral, promovent oportunitats i garantint els
seus drets com a ciutadans.

Mapa de serveis

CENTRE ESPECIAL
DE TREBALL
L’ÀREA EMPRESARIAL
DE FUPAR

PER PROMOURE LES COMPETÈNCIES
DE LES PERSONES TREBALLADORES
AMB DISCAPACITAT

SERVEI de
FORMACIÓ,
ORIENTACIÓ i
INSERCIÓ
PER DESENVOLUPAR
LES COMPETÈNCIES
LABORALS I TREBALLAR
EN EMPRESSES
ORDINÀRIES

ÀMBITS
D’ACTUACIÓ

SERVEI
DE LLEURE
SOCIOEDUCATIU
I ESPORT
PER PRACTICAR ESPORT
I GAUDIR D’ACTIVITATS
SOCIOEDUCATIVES

SUPORT a
L’ACTIVITAT
PROFESSIONAL

PER POTENCIAR AL MÀXIM
EL DESENVOLUPAMENT
PERSONAL I SOCIAL

SERVEIS DE FUPAR

SERVEI DE
SUPORT A
LES FAMÍLIES
PER DONAR SUPORT I
ORIENTACIÓ A LES
FAMÍLIES I A L’ENTORN
PROPER

L’ÀREA EMPRESARIAL
Centre Especial de Treball
Oferim oportunitats laborals estables, de qualitat i amb durabilitat en el
temps, que s’adapten a les habilitats de cada persona amb discapacitat.
	Gestionem 8 àrees de negoci que donen servei a les necessitats dels
nostres clients a través de la generació de valor social.

Promovem criteris ètics en tota la nostra acció empresarial, que es
basa en el compromís econòmic, social i mediambiental.
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CENTRE
OCUPACIONAL

PROGRAMES I
PROJECTES PER A
L’AUTOGESTIÓ
PER VIURE AMB
INDEPENDÈNCIA

RENTAT DE COTXES
Dona ocupació a
Tiquets

15.393

19 persones amb discapacitat d’especial dificultat.
Vehicles rentats Tapisseries de seients Reserves on-line

13.729

1.196

8.134

Nou servei de neteja a domicili de
vehicles grans
Les empreses “Caravanas 1000” i “Transports Davi”
ja confien en aquest nou servei.

IMPRESSIÓ DE SUPORTS
PUBLICITARIS
Àrea dedicada a la impressió digital, serigrafia i tampografia que disposa d’un
parc de maquinària d’alta tecnologia HP d’impressió en petit i gran format.

Dona ocupació a

8 persones amb discapacitat d’especial dificultat.

Pancartes

Roll-ups

Estampacions

Impressió vinil

3.342

147

366

unitats

unitats

40.039

unitats

160

clients
diferents

Col·laboració amb la cursa Vallès
Drac Race Terrassa.

Impressió de més de 900 banderes
per als Jocs del Mediterrani de
Tarragona.

46% impressió digital
54% serigrafia i tampografia
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CENTRE DE JARDINERIA
I FLORISTERIA
Dona ocupació a
Tiquets

32.561

10 persones amb discapacitat d’especial dificultat.
Decoracions florals

Diada de Sant Jordi

+
44.000

71

casaments

roses

+
200

empreses
i entitats
clients

Punt de venda a la Funerària
de Terrassa per Tots Sants.

Decoració de la Gala dels Premis
Planeta per 7è any consecutiu.

Concert d’òpera i xocolatada
a la Festa de Benvinguda al Nadal.

Nova pàgina web del garden
amb Jardinarium.

Presents a Claustre Events
al Parc Audiovisual de Catalunya.

Col·laboració amb l’Ajuntament
d’Ullastrell subministrant flors.

Campanyes publicitàries
“Portem la primavera a casa teva”

25.000 fulletons, 100 banderoles, 5 opis publicitaris
“La botiga del Nadal”

25.000 fulletons, 150 banderoles, 10 opis publicitaris,
15.835 visualitzacions de vídeo
El nostre Centre de
Jardineria està adherit a:
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Disposem d’una parada al
Mercat de la Independència:

Tenim un contracte de subministrament
de detalls funeraris des de fa més de 10
anys amb:

SERVEIS
MEDIAMBIENTALS
Els serveis mediambientals es divideixen en dues línies de negoci:
Servei de Jardineria, dedicat al manteniment d’espais verds,
enjardinaments i posades al dia de jardins.
Servei de Neteja, especialitzat en la neteja d’espais exteriors, pàrquings i
patis comunitaris o naus industrials, així com en la recollida d’oli domèstic.

Dona ocupació a

58 persones amb discapacitat d’especial dificultat.
Trasllat dels nostres Serveis Mediambientals
El mes d’abril vam realitzar el trasllat dels equips de jardineria i
neteja a les noves instal·lacions situades al polígon industrial del
carrer Provença, un espai de 3.000 m2 que ens permet una millor
organització de l’espai i maquinària.

facturació

PERFIL DE CLIENTS
Contractes

Actuacions puntuals

438

155

85% Jardineria
15% Neteja

contractes*

accions
puntuals*

82% de facturació

18% de facturació

*Contractes de manteniment de
jardineria i neteja amb entitats,
empreses, administracions i
comunitats de veïns.

*Actuacions puntuals de
servei de jardineria i neteja
a domicili (obra nova).

61% empreses i entitats
28% administració local
11% comunitat de veïns i
clients particulars

RECOLLIDA D’OLI DOMÈSTIC:
Contenidors recollits d’oli domèstic.
587 contenidors
571 contenidors

2018
2017

Els nostres Serveis de Jardineria formen part de:
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SERVEIS INDUSTRIALS
Àrea especialitzada en la manipulació i l’envasat de tot tipus de productes.
Dona ocupació a

+3

76 persones amb discapacitat d’especial dificultat.
Volum de facturació

milions

57% envasat
41% manipulat
2% altres

de productes envasats

SALA NETA
Iniciem les primeres feines de complements alimentosos, com el muntatge
de packs de blísters o de píndoles.
Realitzem un curs de manipulació d’aliments adreçat a més de 40 treballadors
i treballadores de l’àrea industrial.

AUDITORIES I REGISTRES

SECTORS PER ALS QUALS TREBALLEM

El 15 de juny superem amb èxit l’auditoria de
Beiersdorf Manufacturing Argentona a través de
la qual les nostres instal·lacions són conformes als
protocols de treball.

Adhesius
Healthcare
Impremta i edició
Ferramentes
Ambientació
Papereria, articles
Animals domèstics, articles
Alimentació
Química
Entitats bancàries
Electrònica
Altres

Inscripció al Registre General Sanitari d’Empresas
Alimentàries i Aliments (RGSEAA) amb el número
40.067232/B.
Inscripció al Registre sanitari d’indústries i
productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC)
del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, amb el número 40.14696/CAT.

44,6%
20,2%
10,6%
7,2%
5,1%
2,3%
2,1%
2%
1,8%
1,6%
1,3%
1,2%

ambientadors FUPAR
Durant el 2018, hem continuat treballant per consolidar la venda i expansió dels
ambientadors en la nostra aposta per potenciar la marca pròpia de Fupar.

Arribem
a 58 clients nous a tota la Península i a les Illes Canàries.

Presents a la fira Intergift de Madrid, especialitzada en decoració i
regals,
amb un expositor multi-producte.

Apostem per la personalització d’ambientadors amb el logo
d’empreses i entitats.
Exposem la nostra gamma a la Fira d’Economia Social i Solidària
de
 Terrassa.
Ens visita el programa España Directo de TVE per conèixer el
procés
de producció dels ambientadors.

Ampliem possibilitats en l’ús del format d’exposició multi-producte.
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TEIXIDORS
Transformem matèries primeres d’excel·lent qualitat com la llana,
el caixmir, el lli, la seda o el iac en plaids, mantes i xals mitjançant
la confecció artesanal amb telers tradicionals de fusta.
Dona ocupació a

23 persones amb discapacitat d’especial dificultat.
Procedència
de lEs nostres VENDES
62% mercat internacional
30% mercat nacional
8% botiga Teixidors (Terrassa)

Iniciem les obres de l’antic condicionament terrassenc, cedit per
l’Ajuntament de Terrassa, amb previsió d’efectuar el trasllat al 2019.

Incorporem per primera vegada al nostre catàleg una col·lecció
dissenyada per una dissenyadora externa (Faye Toogood per
Teixidors).

Presentem nou estand a la Fira Maison et Objet París, on teixim
en directe i mostrem el valor afegit dels nostres productes.
Arribem als 7.000 seguidors a Instagram, una de les xarxes
socials amb més impacte per al sector del disseny.
Millorem la penetració en el mercat ‘contract’ amb l’entrada de
mantes i coixins a l’Hotel Edition (5 estrelles) de Barcelona i l’Hotel
Schgaguler d’Itàlia.

Formen part del nou Catàleg Ecodisseny Catalunya 2018 del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.

Participació EN fires nacionals i internacionals
Maison et Objet París, presentem per primera vegada les col·leccions
Time i Criss-Cross de Faye Toogood (gener i setembre 2018).
Salone Mobile Milà, ens conviden a formar part de l’estand
Expormim (abril 2018).
International Contemporary Furniture Fair (ICFF) Nova York
presentem per primera vegada al mercat americà la col·lecció Time
(maig 2018).
Design Week Barcelona, presentem a la botiga Materia de
Barcelona els nostres materials sostenibles de Mongòlia (juny 2018).
Interi Hotel Barcelona, ens conviden a compartir espai amb altres
marques que també transmeten valors de responsabilitat social
(octubre 2018).
Fira Modernista Terrassa, teixim amb un teler davant la nostra botiga
Teixidors per mostrar el procés artesanal dels nostres productes.
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SERVEIS d’ACOMPANYAMENT A LES PERSONES
CENTRE OCUPACIONAL
PER POTENCIAR AL MÀXIM EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I SOCIAL
El Centre Ocupacional (CO) és un servei terapèutic d’atenció
diürna per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o
trastorn del desenvolupament amb nivells de necessitat de
suport intermitent, limitat i extens.

Fomentem experiències laborals, terapèutiques i
d’aprenentatge d’èxit per fer possible l’autonomia social,
assolint uns estàndards superiors de qualitat de vida i
potenciant la inclusió a la comunitat.

Autonomia social

Teràpia ocupacional

Programes de formació

Centres educatius i entitats
col·laboradores amb Fupar

97

54.400 ambientadors manipulats.

2.709

49

hores

26 varietats de productes artesanals
elaborats.
464 productes artesanals elaborats
per Nadal.
13 clients han contribuït a fer possible
la teràpia ocupacional.

Inclusió a l’entorn: fem xarxa amb la comunitat
Sumem esforços i multipliquem les oportunitats de visibilitat a través
del treball en xarxa amb entitats, escoles i associacions del territori.

2.365 alumnes

Activitats amb escoles
443 alumnes

Horticultura a escoles
150 infants

La tarda dels nens

16

722 alumnes

Trobades esportives
135 alumnes

Auxiliars a escoles
150 infants

Activitat de Festa Major

4.113

persones externes a Fupar han participat
en diferents accions i activitats d’inclusió a l’entorn.

254 alumnes

Promocions esportives
44 persones
grans

Accions amb la gent gran
2.400 clients

Tallers als Mercats municipals

Servei d’acompanyament a l’entorn familiar
PER DONAR SUPORT I ORIENTACIÓ A LES FAMÍLIES I A L’ENTORN PROPER
Oferim una atenció integral a les famílies vinculades a Fupar mitjançant
jornades formatives, grups de suport i visites a altres serveis.
26 persones

Grups socioterapèutics
Cafès en companyia

17 famílies

Grups de trobada

30 famílies
6 famílies

Portes obertes

114 famílies

Conferències i tallers

“Fiscalitat i discapacitat”
“Es fan grans, canviem la nostra mirada
“Acomiadem l’any en família”
“Eines per al benestar”

SERVEI DE suport a l’activitat
professional DE l’ÀREA EMPRESARIAL
PER PROMOURE ELS HÀBITS LABORALS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
El Servei de Suport a l’Activitat Professional (USAP) dona suport en l’àmbit
laboral a les persones contractades en el Centre Especial de Treball (CET).
L’objectiu és millorar la seva qualitat de vida, facilitant les estratègies i els
suports necessaris per assumir les responsabilitats i funcionar en l’entorn
laboral i social amb la màxima autonomia.

EQUIP MULTIDISCIPLINARI

1 pedagoga

2 treballadores socials

14 professionals de suport directe

ÀMBITS PSICOTERAPÈUTICS TRACTATS

FORMACIÓ

1

1 psicòleg

Formació en tècniques
d’autocontrol i relaxació.

6

persones participants.

50%

reducció d’un 50%
del nivell d’ansietat.

Resolució de problemes
22%
Habilitats socials
19%
27%
Estat d’ànim
Desenvolupament personal i cognitiu 15%
Teràpia de parella
3%
Reaccions adaptatives
7%
Educació sexual
3%
Deteriorament
4%
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SERVEI de suport a la vida independent
PER VIURE AMB INDEPENDÈNCIA
Servei d’atenció i acompanyament per a persones que opten per
viure de manera autogestionada i independent, i que requereixen
d’un determinat suport per ser més autònomes, tant a la llar com
en les activitats de la vida diària.

+2 noves sol·licituds de candidats/es al servei
amb resolució favorable.

EQUIP MULTIDISCIPLINARI

7 treballadores familiars

2 psicòlegs

1 integradora social

SEGONS NUCLI DE RESIDÈNCIA

32

pers.

1 educador social

EVOLUCIÓ

Viu sol/a
Comparteix pis
Viu en parella
Amb parents ascendent
Amb parents descendents
Amb parents consanguinis

11
2
8
4
3
4

32
30

2018
2017

1 treballadora social

La mitjana d’edat està
en 51 anys.

La persona rebedora del
servei més jove té 32 anys,
i la més gran 68.

PERSONES PARTICIPANTS

servei de lleure socioeducatiu i esport
PER PRACTICAR ESPORT I GAUDIR D’ACTIVITATS SOCIOCULTURALS
Potenciem la pràctica de l’esport i el gaudi d’activitats socioeducatives, augmentant
les competències bàsiques de les persones des de l’oci i el lleure com a base per
apoderar, millorar l’autonomia personal i promoure la inclusió en l’entorn comunitari
a través del treball cooperatiu entre persones participants, tècniques i voluntariat.

368

Experiències participatives
tant contínues com puntuals.

198

128
71

Persones participants.

Persones han gaudit d’escapades en ponts, festius i vacances.

Persones participants en activitats compartides amb la
comunitat Fupar (Tibidabo, Calçotada, Espai Xocolata).

Participació en activitats de l’entorn:
Les + rellevants: Cavalcada Reis, Carnestoltes, Concurs de Pintura Art Provital,
Concurs Pintura El balcó de les arts, Festa dels Trestombs, Jornada Solidària
Castellera, Acció artística museu tèxtil, Setmana del Medi Ambient, Pícnic Jazz
Terrassa, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, Fira Modernista,
Fira d’Entitats del Districte V.
Persones voluntàries involucrades
en les experiències socioeducatives.

40

Companyia Protagonistes Nosaltres
Estrena de l’espectacle “Ohlalà! C’est magnifique!” el 16 de desembre al Centre Cultural.

16
10

Persones participants al grup.

Persones voluntariat-actor.
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5

Representacions a la geografia
catalana a La Sala de Rubí, L’Altre
Festival, 25è aniversari biblioteca
districte V Terrassa, Músics a La Llar
Fundació, Centre Cultural Terrassa.

CLUB ESPORTIU PINGÜÍ
És el club esportiu de Fupar i té per objectiu potenciar la pràctica física i
esportiva, adaptant-la a les necessitats individuals de les persones i amb
el suport d’entrenadors/es i voluntaris/es que dediquen els seus esforços
de manera altruista i desinteressada.

454

Experiències esportives
(sessions d’entrenament, partits i campionats).

70

34

Persones participants.

Persones voluntàries involucrades
en les experiències esportives.

Participació en lligues esportives
Fomentem la participació en lligues inclusives de Terrassa i rodalies durant tot l’any:
	Lliga de Bàsquet Escolar de la Comarca amb el Consell Esportiu del Vallès
Occidental Terrassa.
	Lliga BBVA Hockey + amb la Federació Catalana de Hockey.
	

Lliga de futbol 5 inclusiva LeFive Sabadell.

Tornejos inclusius: Fem d’Amfitrions del 15 al 25 de novembre 2018
Fupar i el Club Pingüí van tornar a organitzar diferents jornades esportives
en el marc dels tornejos ‘Fem d’Amfitrions 2018’.
L’objectiu: promoure la pràctica d’esport inclusiu, intergeneracional i aprofundir
en la cooperació entre entitats.

7

jornades esportives inclusives de hockey, senderisme, agility, futbol,
petanca, bàsquet i tenis taula.

42
177

Esportites del Club Pingüí de Fupar.

Esportistes externs participants.
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Clubs, centres esportius i/o entitats vinculades: Club de Tennis
Taula de la Corals dels Amics, Casal de Can Roca, Consell Esportiu,
Taina, C.F Sant Cristóbal, Prodis, Club Agility Les Fonts, Club Egara,
Can Parellada Camina, Centre Excursionista de Terrassa, Parc
Audiovisual de Catalunya, Marxa Nòrdica dels Corredors de Fons
de Viladecavalls, Procanis, Escola Karmel.

Participació en esdeveniments esportius de rellevància a la ciutat:
Nit de l’Esportista Terrassa 2018
Sopar de l’Harmonia
Partits de la Lliga de 1a Divisió de Futbol
Cursa Mitja Marató Terrassa i Cursa Santi Centelles
Cursa de les ciutats
Cursa AVAN
Cloenda Lliga BBVA Hockey +
Presentació d’equips Lliga BBVA Hockey +
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servei de formació i inserció laboral
PER DESENVOLUPAR LES COMPETÈNCIES LABORALS I TREBALLAR EN EMPRESES ORDINÀRIES
Treballem les capacitats de les persones, apoderant-les per accedir a l’entorn laboral a
través d’un servei d’orientació, formació i inserció laboral que traça itineraris personalitzats
d’acompanyament durant tot el procés d’incorporació al mercat de treball.

ÀREA DE FORMACIÓ
Curs d’Operari/a de neteja viària, en el marc del programa
de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP).

8 persones participants
206 hores de formació

pràctiques de
perfeccionament

Formació a mida d’Auxiliar de comerç de floristeria,
amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Terrassa en el
marc del programa PICE de Garantia Juvenil.

12 persones participants d’entre 16 i 29 anys
215 hores de formació
Altres programes concedits durant el 2018:
Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la
inserció de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn
de salut mental (SIOAS).

Projectes Singulars 2018 de Garantia Juvenil per
desenvolupar els programes Impulsa’t i Creu i Crea.

Àrea d’inserció laboral

35

Persones participants
vinculades al procés d’inserció.

13

20

Persones opten per primera
vegada a un contracte laboral.

377

Empreses prospeccionades.

20

Empreses s’han ofert a
realitzar una entrevista in-situ.

14 insercions

laborals de les
persones vinculades
al servei de formació i
inserció.

VOLUNTARIAT – ENXARXA’T
Espai dedicat al voluntariat que promou la interrelació entre les
persones que formen part de Fupar i del seu entorn. Es fonamenta
en el treball cooperatiu i voluntari com a estratègia inclusiva per
compartir espai, temps, objectius i valors.

70 persones voluntàries a Fupar.

Totes les persones novelles han rebut
programes de formació de l’àrea del voluntariat.

Crida i obertura a nou voluntariat
Participació a la Fira d’Entitats del Voluntariat.

Posada en marxa del programa “Vivim una tarda amb
Fupar” amb visites guiades i activitats compartides
adreçades a entitats.

Campanya de difusió i captació de persones voluntàries.

Noves formes de voluntariat
Servei comunitari.

Voluntariat inclusiu (Cursa de les ciutats, Mitja Marató
de Terrassa, Cursa AVAN).

Cos de voluntariat europeu Erasmus Plus.

Reconeixement social i virtual pel Dia Internacional del Voluntariat.

“Sóc Solidari”, campanya de la Comissió Europea amb Fupar
Vídeo-testimoni de la Comissió Europea sobre el Daniel Schmitz, voluntari
austríac vinculat al Servei de lleure i esports de Fupar com a participant del
Cos europeu de voluntariat.
Mira el vídeo al youtube i al Facebook de Fupar!

Formem part de la Taula d’entitats del Voluntariat i del Punt del Voluntariat de Terrassa.
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ELS NOSTRES CLIENTS
Les unitats de negoci s’orienten a oferir uns serveis qualificats i de
qualitat, ajustats a les necessitats del client per satisfer i superar les
seves expectatives. Amb la confiança que les empreses dipositen en
el nostre treball, contribueixen activament a la inserció laboral de les
persones amb discapacitat.

Facturació per tipologia de client

Empresa PYME
Empresa multinacional
Comerços-punts de venda
Particulars
Administracions públiques
Entitats sense ànim de lucre
Comunitats de propietaris
Centres educatius

Procedència dels clients

28%
16%
15%
17%
11%
5%
6%
2%

Nous clients jurídics captats

476 clients jurídics

+ de 28.000

targetes client de
fidelització actives a 31 de desembre del 2018.

Terrassa i rodalies
Àrea metropolitana
Resta de Catalunya
Resta d’Espanya
Altres països

FACTURACIÓ PER SERVEIS
Servei de jardineria
29%
Serveis industrials
22%
Teixidors
14%
Centre de Jardineria
18%
Impressió de suports publicitaris 4%
Serveis de neteja
5%
Rentat de cotxes
6%
Ambientadors Fupar
2%

2018
2017

349 clients jurídics

DADES ECONÒMIQUES
Aplicacions dels fons

inversions en immobilitzat

332.200,00€

Origen dels fons

Ajuts concedits 		
Aprovisionaments

51%
27%
6%
7%
9%

69.400,00 €
1.376.200,00 €

Ingressos de les activitats
Altres ingressos

261.800,00 €

Despeses de personal

6.649.600,00 €

Resultat operacions financeres		

Altres despeses d’explotació

1.065.900,00 €

Disposició inversions financeres i liquiditat

Inversions en immobilitzat		

332.200,00 €

8.777.300,00 €
40.400,00€
581.100,00 €

Subvencions donacions i llegats de capitals rebuts 15.000,00€

Increment de deutors de les activitats

19.700,00 €

Reducció d’existències		

10.600,00€

Ajust valor inversions financeres

90.400,00€

TOTAL DE L’ORIGEN DEL FONS		

9.686.200,00 €

Reducció passius corrents		

82.800,00€

TOTAL DEL FONS APLICAT		

9.686.200,00 €

Desglossament DESPESES PER ACTIVITATS
Despeses de personal
Aprovisionaments
Altres despeses d’explotació
Ajuts concedits
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72%
15%
12%
1%

Desglossament DESPESES PER ACTIVITATS
Vendes i prestacions de serveis
Subvencions oficials a les activitats
Patrocinis i col·laboracions
Altres ingressos de les activitats
Donacions i altres ingressos

65%
30%
1%
3%
1%

GESTIÓ DE QUALITAT
Un any més, hem vetllat per la implementació d’una gestió eficient i de qualitat
que assoleixi nivells d’excel·lència, entenent que la gestió de la qualitat no
només afecta als processos i a totes les seves fases, sinó que aquesta implica
tota l’organització, el seu entorn i especialment a les persones que hi treballen.

Estem acreditats per:

Estructura de Creació de Valor mitjançant la interacció entre equips.
Ús de la gestió per processos mitjançant la detecció dels punts crítics,
l’avaluació i l’anàlisi per arribar a la millora dels mateixos.

UNE-EN ISO 9001:2015 (des del 2000)

Auditoria externa anual de la certificació ISO 9001:2015.
Auditoria interna anual per part del grup d’auditors interns durant els mesos
de juliol, setembre i octubre.
Auditoria de qualitat de client (BMA, el 25/05/2018) i auditoria d’homologació
com a proveïdor del client PLAMECA (el 20/03/18), ambdues superades amb
èxit.
Seguiment i anàlisi de les No Conformitats i Reclamacions de Clients,
Objectius i Indicadors de Qualitat, Satisfacció de Clients, Auditories Internes,
Accions Correctores i Propostes de Millora, així com dels Mapes de Procés
de les diferents Unitats de Negoci i dels Serveis d’Atenció a la Persona.

Calidad PLENA, de Plena Inclusión,
en el progrés cap a l’excel·lència en
Qualitat de Vida, Qualitat en la Gestió
i Compromís Ètic (des del 2013).

Inscripció al Registre General Sanitari d’Empresas Alimentàries i Aliments
(RGSEAA) amb el número 40.067232/B.
Inscripció al Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de
Catalunya (RSIPAC) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
amb el número 40.14696/CAT.

PROJECTE DE SALUT
Programa dirigit a totes les persones del Centre Especial de Treball i del Centre
Ocupacional per promoure la qualitat de vida i facilitar l’accés al sistema sanitari
com a part integral dels serveis que oferim.
Treballem en els àmbits òptic, bucodental, auditiu, sexual i d’atenció primària,
fomentant el treball en xarxa amb centres de salut i entitats de l’entorn.

13
3

Accions salut bucodental

Accions oftalmologia

4
2

Accions audició

Accions salut sexual i afectiva

A través de xerrades
informatives
amb professionals,
tallers i visites
a centres.

Aliances i col·laboracions
Centre dental les escoles, xerrades sobre salut bucodental i visites.
Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, un estudi
cognitiu amb persones amb Síndrome de Down.
Escola Cingle Terrassa, xerrades sobre higiene bucodental.
Consorci Sanitari de Terrassa, xerrades sobre ginecologia.
Mossos d’Esquadra de Terrassa, xerrades per minimitzar riscos
a les xarxes socials.
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ACCIONS DE RESPECTE AL MEDI AMBIENT
Bones pràctiques de relació amb el medi ambient i en la
gestió de residus.
Aspirem a ser una entitat respectuosa amb el medi ambient,
que adapta els seus productes i processos perseguint un
entorn net i sostenible. Vetllem per exercir una activitat
sostenible amb el nostre entorn mitjançant diferents accions:
Presentació de la Declaració Anual Sobre la Producció
i Gestió de Residus d’Activitats Econòmiques a
l’Ajuntament de Terrassa.
Separació i retirada dels residus generats de les unitats
de negoci mitjançant gestors autoritzats que asseguren
el seu reciclatge.

Recollida d’oli domèstic usat per al seu reciclatge.

Oferiment de productes que fomenten un estil de vida
respectuós amb el medi ambient als clients dels serveis
mediambientals.

Cotització de tots els productes en el Sistema Integrat de
Gestió Ecoembes, al qual Fupar està adherit des de fa 18
anys.
Disposem d’un cotxe elèctric i maquinària elèctrica a
jardineria.

Ús de detergents respectuosos amb el medi ambient
a l’àrea de rentat de cotxes i al taller Teixidors, així
com d’un sistema d’aprofitament d’aigua que permet
reutilitzar-ne fins a un 70%.

Foment d’hàbits de minimització d’impacte ambiental
a través de fórmules sostenibles, com l’enviament de
correus electrònics en lloc de la impressió, o la utilització
de paper reciclat per a factures i documents oficials.

Reducció de costos d’impressió del 80% en butlletins
interns, que passen a ser d’enviament digital.

Elaboració artesanal d’ambientadors solidaris generats
100% a mà amb paper reciclat.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
Premi a la “Igualtat d’oportunitats, integració i cohesió social” a la Lliga BBVA
Hockey Plus, atorgat per la Fundació Catalana per a l’Esport en la 2a edició dels
Guardons de l’Esport.
Premi Cambra a la “Millor iniciativa comercial i de serveis 2018”, atorgat per la
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa.
Premi “Dirigent esportista de l’any”, a La Nit de l’Esportista, a la directora
tècnica del Centre Ocupacional de Fupar, Marta Puig, per la seva tasca
coordinant la Lliga BBVA Hockey Plus.
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TREBALL EN XARXA
Per oferir les millors opcions i serveis a les persones a qui donem
servei, així com als nostres clients, tant empreses com particulars,
ens acompanyem de persones, projectes i d’altres organitzacions
que cerquen, com nosaltres, una societat més inclusiva.

Formem part de:

Consell Municipal de Benestar Social

Taula d’Entitats del Voluntariat (Ajuntament Terrassa)


Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat
(Ajuntament Terrassa)

C
 onsell Municipal d’Economia Social i Solidària



Pla Director de l’Esport
Consell Municipal del Districte V


Treballem en xarxa amb:
Escoles bressol públiques de Terrassa

Centre Excursionista Terrassa

Col·legis i instituts de Terrassa

Federació Catalana de Hockey

La Víbria Intercultural

Consell Esportiu del Vallès Occidental

Terrassasports

Convenis amb centres educatius per fer pràctiques i
per realitzar el Servei Comunitari.

Club Egara

AGRAÏMENTS
Volem agrair a totes les persones professionals, famílies, empreses, patronat,
voluntaris i voluntàries, entitats, clients, proveïdors i administracions que fan
possible el projecte de Fupar.
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Col·laboraCIONS:
Col·laboradors:

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

Principals empreses client que confien en nosaltres
Ajuntament de Terrassa, Henkel Ibérica, Funerària de Terrassa, Comunitat de Propietaris de Baricentro, Panini España,
Compañía Española de Laminación (Celsa), Beiersdorf, Grup Uriach, Fundació Torres Falguera, Esteve Pharmaceuticals,
Parc Vallès, Geiser Pharma, Kern Pharma, La Previsió Terrassenca, ABC Perfumadores y Químicos, BBVA, Tenka Best,
Grup Renault, Jovi, Nestlé Purina, Mútua Terrassa, Hera Holding, Ajuntament de Vacarisses, Caravanas 1000, Caff,
Estiare, Calzados Lamolla, Chateauform España, Establiments Viena, Escoles Montcau, Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Occidental, Dia, Fundación ESADE, Centros Comerciales Carrefour, Petrocat, Via Sabadell Centre
Comercial, Reckitt Benckiser, Comerç Terrassa Centre, Cirsa, Editorial Planeta, Laboratorios Hartmann, Moehs BCN.

Empreses compromeses amb la inserció laboral
a través de la contractació directa i incorporació en plantilla

Amb el suport de

26

FUNDACIÓ FUPAR
Compromís social, garantim oportunitats

Principals línies de treball al 2019:
Continuar treballant per la sostenibilitat de l’organització:
Gestió eficient dels costos.
Estratègia comercial amb la diversificació de la cartera de clients.
Gestió sostenible dels edificis.

Dissenyar i implantar itineraris que donin resposta a les noves necessitats
de les persones participants:
Continuar impulsant el servei de formació, orientació i inserció.
Donar resposta a l’emergència habitacional i d’accés a la vivenda.
Determinar les necessitats d’acompanyament a altres col·lectius
en risc d’exclusió social.

EL NOSTRE COMPROMÍS
Generar estructures cada vegada més participades, eficaces, eficients



i transparents per satisfer l’entorn individual, social i ciutadà.

EL NOSTRE TREBALL
Ètic i responsable en la pràctica socioeducativa, de qualitat, en xarxa,
de respecte al medi ambient, segur, saludable i socialment innovador.

EL NOSTRE CAMÍ
Situar les persones amb discapacitat en el centre del procés vital
acompanyant-les en itineraris personalitzats, transversals i integrals.

FUNDACIÓ FUPAR
Compromís social, garantim oportunitats
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Fes créixer

el nostre projecte social!
Col·labora amb nosaltres!

Contracta els
nostres serveis

Compra els
nostres productes

Compra
en els nostres
establiments

Fes
voluntariat

Aplica
accions d’RSE

Insereix a
l’empresa
ordinària

tlf. 93 788 36 62 /

607 75 44 14

www.fupar.cat

Fes
donacions als
nostres projectes
socials

