Preàmbul.

Actualment la nostra entitat, dedicada a l’atenció de persones adultes amb
discapacitat intel·lectual, creu que per reconèixer les arrels i fer una anàlisi sincera
de la nostra realitat, hem d’agafar-nos del braç dels nostres companys de viatge i
tornar a somniar, a planificar, a organitzar un futur on tothom hi tingui la seva
oportunitat, malgrat que se’ns digui contínuament que el nostre tema no interessa a
ningú, que està passat de moda, que hi ha altres prioritats, que la societat del
benestar és una utopia que no ens la podem permetre... En una frase: que això ara no
toca! Doncs, no és veritat. Mentre ens quedi un pèl de dignitat farem tot el possible
per demostrar que oferim una bona solució, la més vendible per la societat, fins i tot
econòmicament.
Hem de fer possible que, a la Cerdanya, el segle XXI sigui el segle de la igualtat.

QUI SOM
La Fundació Tallers de la Cerdanya va ser creada el 28 de setembre de l’any 2000, en
desvincular-se de l’Institut de Serveis Socials de Cerdanya , amb la finalitat de
donar una millor atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual .

UBICACIÓ
Actualment es troba situada al barri de Sant Julià s/n de Puigcerdà.

PATRONAT
El patronat de la Fundació està format per:
- l’Ajuntament de Puigcerdà
- l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya
- l’Ajuntament de Llívia
- l’Ajuntament d’Alp
- el Consell Comarcal de la Cerdanya
- la Fundació Privada Hospital de Puigcerdà
- l’Associació pro-disminuïts psíquics de la Cerdanya
- la Creu Roja de la Cerdanya
- Un representant de pares de discapacitats físics i intel·lectuals de la
Cerdanya
- Tres persones a títol particular com “homes de bé”.

EQUIP HUMÀ
El centre ofereix atenció actualment a 36 persones amb discapacitat intel·lectual.
Cada persona, d’acord amb el grau de discapacitat ocupa el lloc més adequat en els
diferents àrees i serveis de la Fundació. El personal de gestió i suport esta integrat
per més de 6 professionals i un equip de voluntaris.

OBJECTIUS
La Fundació és de naturalesa permanent i de caràcter benèfic d’assistència, sense
finalitat lucrativa.
Prioritàriament l’àmbit d’actuació és a la comarca de la Cerdanya. El seu objecte i la
seva finalitat és bàsicament:
-Atendre a persones, majors de 18 anys, que pateixen algun tipus de discapacitat,
fonamentalment psíquica.
-Portar la gestió i administració temporal, transitòria o definitiva i crear centres
especials de treball, centres ocupadors d’iniciativa social, així com els seus serveis
complementaris i tots aquells altres que puguin resultar d’interès.
-Té per objecte: promoure, potenciar i vetllar per una plena integració laboral i
social, educació, assistència i recuperació de les persones amb discapacitats, i la
defensa dels problemes i interessos de les persones discapacitades a fi i efecte de
promoure la seva total i plena integració dins la societat, i a tal efecte, promoure i
organitzar tota mena d’activitats: laborals, formatives,culturals, recreatives i altres.
-Col·laborar amb totes aquelles entitats i organismes públics i privats que s’hagin
proposat uns objectius semblants.

SERVEIS DE LA FUNDACIÓ:
- SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO)

Finalitat:
És un servei social adreçat a aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema
ordinari de treball, ni a un CET, perquè no assoleixen un nivell de capacitat
productiva suficient. La finalitat primordial és aconseguir la màxima integració social.

- SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI)

Finalitat:
És un servei social adreçat a les persones amb disminució possibles treballadors del
CET. Té per objecte augmentar la qualitat de la persona i l’ajustament òptim en
l’activitat laboral.
Objectius:
-Recerca d’ocupació terapèutica
-Creació d’ocupació
-Drets socials dels usuaris de serveis socials
-Autonomia personal i social
-Xarxes socials de suport
-Gestió de recursos formatius

- CENTRE ESPECIAL DE TREBALL ( C.E.T.)

Finalitat:
És una organització empresarial que ha d’acomplir amb les característiques,
estructura i organització de qualsevol empresa.
Objectius:
-Recerca d’ocupació
-Creació de llocs de treball
-Drets socials dels treballadors
-Gestió de recursos humans de l’empresa
-Suport en l’establiment de relacions socials
-Gestió de recursos formatius

- UNITATS DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL (USAP)

Finalitat:
Aconseguir, dins del CET, una rehabilitació personal i una major adaptació a la seva
relació social.
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RELACIÓ DE MITJANS TÈCNICS
L’entitat disposa de la següent relació de mitjans tècnics pel desenvolupament dels
serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat:


INSTAL·LACIONS:

El centre es troba situat al Barri Sant Julià s/n de Puigcerdà (17520), on s’han
realitzat obres (finalitzades l’any 2013) segons un projecte de rehabilitació i
reforma, per adequar les instal·lacions de l’activitat existent als paràmetres
funcionals i normatius actuals que requereix un centre ocupacional, pel seu correcte
funcionament.
Consta de dos edificacions independents amb un aforament per 40 persones:

o Edifici principal: conté les activitats a realitzar en centre
ocupacional amb els tallers, vestuaris, menjador,... a la planta
baixa (326 m2) i zona administrativa a la primera planta (121
m2)
o Edifici annex: destinat a garatges i sala d’instal·lacions (169
m2).



ELEMENTS MATERIALS:

El centre disposa dels elements necessaris segons la normativa vigent.

CALENDARI I HORARI
L’horari d’atenció serà de 40 hores setmanals de dilluns a divendres (de 9h a 17h).
El centre està obert 216 dies a l’any, i restarà tancat per vacances un mes durant el
període d’estiu i durant les festes de caràcter local i totes aquelles que derivin de
l’aplicació de la normativa vigent.

PLA D’ACTIVITATS DEL SERVEI
La Fundació Tallers de la Cerdanya disposa d’un programa d’activitats anuals.
Dins de cada activitat es treballen diferents àrees , des de la funcional fins a la
participació comunitària passant per la cognitiva, motora i emocional.
El centre ocupacional està organtizat d’acord amb les següents funcions de teràpia
ocupacional:
-

Ajustament personal i social, on es realitzen d’activitats dirigides a l’usuari
que, amb la participació directa d’aquest, tenen per objecte una
habilitació estructural de l’usuari i una millora de la relació amb l’entorn
social. Aquestes activitats ocupen el 50% del temps d’atenció directa de
l’usuari.

-

L’ocupació terapèutica, on es realitzen tasques on l’usuari pugui adornar-se
de l’assoliment d’un resultat material i satisfactori orientat cap a la
preparació per a la intergració laboral. Aquestes activitats compten amb el
50% restan del total de l’atenció directa

L’objectiu general d’aquestes activitats és prevenir el deteriorament i mantenir les
aptituds de cada un dels usuaris que tenim atesos a la nostra Fundació.

SERVEIS COMPLEMENTARIS
Dins de l’entitat s’ofereixen uns serveis que són aconsellables pel benestar de la
persona però que no són obligatoris.


FISIOTERÀPIA

Des del gener del 2010 la Fundació, juntament amb una professional d’aquesta àrea
laboral, va iniciar l’activitat de fisioteràpia. Aquest servei es du a terme
setmanalment i està donant resultats força satisfactoris.
Aquesta servei aporta a tots els usuaris del STO i SOI un millor benestar a nivell
físic realitzant exercicis que ajuden a enfortir la musculatura i a mantenir i millorar
el funcionament mitjançant estiraments progressius i autoestiraments.



LOGOPÈDIA

Aquesta activitat es va iniciar al 2010 per tota aquells usuaris que presenten
limitacions en la parla. Malgrat que inicialment la iniciativa va ser ben rebuda per les
famílies, al llarg dels anys s’ha reduït a tres usuaris del centre ocupacional.
Aquesta activitat es realitza un cop per setmana.
Els aspectes que es treballen van en funció de les característiques de cada usuari.
Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.
Estimulació del llenguatge oral i parla.
Praxis linguals i labials.
Control de la veu.
Treball de la relacions intercomunicatives.



PSICOMOTRICITAT

Aquesta activitat es realitza un cop per setmana i està adreçada a tots els usuaris
que tenim atesos en el servei de STO i SOI. Està dirigida per dos professionals de
la Fundació.
Aquesta activitat es realitza a les mateixes instal·lacions del centre gràcies a
l’adquisició dels recursos necessaris per fer aquest tipus d’activitat: bicicletes,
pilotes, peces , pals de marxa nòrdica,......
Els principals objectius de l’activitat són:
Mantenir la mobilitat de totes les parts del cos.
Millorar la coordinació global i segmentària.
Treballar l’equilibri espai temporal.
Treballar la lateralitat.



PISCINA

L’activitat de piscina es realitza un cop per setmana a les instal·lacions del
Poliesportiu de Puigcerdà, està destinada a tots els usuaris del servei de STO i SOI i
està dirigida per una professional externa a la Fundació.
L’activitat de nedar, a l’aportar un benefici a tot el cos en la seva globalitat perquè
potencia la força, la resistència i la flexibilitat al mateix temps, des de la Fundació
intentem que es gaudeixi al màxim possible.
Paral·lelament a aquesta activitat, també es treballen tots els hàbits d’higiene i
vestit d’abans i de després.



TRANSPORT

Atenent que l’entitat ofereix un servei d’àmbit comarcal, es proporciona un transport
diari per fer el desplaçament fins a la nostra seu. Aquest transport es fa en horari
de matí i de tarda.



CÀTERING

S’ofereix un servei de càtering diari realitzat per l’empresa ISS Salud y Servicios
Sociosanitarios, SA, que ha elaborat un pla de menús setmanals que garantitza una
alimentació saludable, amb productes de qualitat i tenint en compte els productes de
temporada.

FINANÇAMENT
El servei de teràpia ocupacional no suposa cap cost per l’usuari, però si poden tenir
algun cost els serveis complementaris que s’ofereixen. En aquest cas, s’informarà
dels preus en el taulell d’anuncis.

NORMATIVA APLICABLE
La Fundació Tallers de la Cerdanya es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació
de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.
Llei 19/2014, del 29 de desembre,

i “Ley 19/2013, de 9 de diciembre”, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques, i Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació.
Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya,
Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació. Decret 1252 Modificació PGC
2008.
Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials,
i Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació.
Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a
disminuïts.
Decret 336/1995, de 28 de desembre, pel qual es regula el Servei Ocupacional
d’Inserció en els centres ocupacionals.

Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.
Decret 82/2010 de 29 de juny de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures.
Real Decret 304/2014, de 5 de maig pel que s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010,
de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
Pla de prevenció de riscos penals (Compliance Program)

