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Presentació

Estem contents de presentar-vos la Memòria dactivitats 2017 de Prodis. Per a nosaltres és un gran moment,
ja que ens permet fer un repàs a tot allò dut a terme durant lany i que moltes vegades, pel dia a dia, no
ens adonem que realitzem.Un cop més, aquest any podem dir que Prodis no ha parat.
Prodis treballa 24 hores al dia, tots els dies de lany, per fer possible que les persones a les quals atenem
puguin gaudir duna vida plena i inclusiva. I això ho fem des de totes les vessants possibles i amb totes
les eines que estan al nostre abast.
Ho fem oferint uns serveis ocupacionals on les persones shi trobin bé, ateses, cuidades... Però no només
això: volem adaptar el servei a les persones i que siguin protagonistes de la seva vida, que decideixin, que
participin, que formin part de la ciutat i siguin visibles. En definitiva, que mostrin a la resta de ciutadans
totes les seves capacitats, com ho fan diàriament amb nosaltres.
De la mateixa manera que passa a les nostres llars, no volem només que siguin confortables, lluminoses
i ben comunicades, sinó que volem que hi visquin com a casa seva, que les personalitzin al seu gust, que
proposin les activitats que volen fer i també que puguin gaudir de moments de calma o dintimitat. Volem
facilitar la participació en la comunitat, treballant amb intensitat el respecte i el coneixement mutu, com
uns veïns més.
Aquestes mateixes línies, les fem extensives quan parlem del Centre Especial de Treball. Volem donar
loportunitat al màxim nombre de persones de tenir una feina, però no volem ser únicament una feina.
Aspirem que aquesta ocupació laboral sigui de qualitat, explori totes les potencialitats de la persona i la
faci créixer. Volem que es treballi amb companyonia, en un entorn agradable amb professionals que
coneixen i sadapten a les capacitats de cadascú i amb clients que ens exigeixen qualitat i estan orgullosos
de la bona feina que els fem.
A Prodis volem tenir en compte el moment vital de cada persona. Volem adaptar la Fundació a la persona
i no la persona a la Fundació. Som molt conscients que cadascú és únic i està en un moment personal
que pot variar molt ràpidament i ens obliga a estar atents a aquests canvis. Perquè només des daquesta
mirada personal podem fer bé la feina que tenim encomanada: acompanyar tots els nostres en el seu
recorregut vital i centrar-nos a donar resposta i millorar totes les dimensions de la seva qualitat de
vida. I és aquesta la feina que ens apassiona, diàriament, 365 dies lany, 24 hores al dia.
Aquí teniu el resum del que va ser per a nosaltres el 2017, amb temes destacats tan importants com
laposta per ampliar les hores de formació dels nostres treballadors del Centre Especial de Treball i del
Servei Ocupacional dInserció (SOI), la nova col·laboració amb Terrassa Comerç Centre, que ens apropa
encara més a la ciutat, i limpuls que sha fet als centres ocupacionals en activitats dinclusió. Un 2017 que
ens ha donat alegries, com el nomenament del nostre voluntari Josep Puig com a Terrassenc de lAny, i
que ens ha permès celebrar els 25 anys del Centre Ocupacional Reina de la Pau.
No us avancem més, perquè volem que gaudiu tant daquesta Memòria com ho hem fet nosaltres vivintho.
Maise Balcells i Mundet
Presidenta de la Fundació Prodis

Equip directiu

Gerent: Dani Jorquera i Sánchez
gerent@prodis.cat
Economia: Laura Jiménez i Argudo
economia@prodis.cat
Producció i Qualitat: José Luis Sánchez i Donate
qualitat@prodis.cat
Centres Ocupacionals: Tere Julià i Sanahuja
sto.ajustaments@prodis.cat
Departament social: Anna Garcia i Balasch
social@prodis.cat
Habitatges: Marc Labòria i Comellas
habitatge@prodis.cat
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Patronat
Vicepresidenta: Teresa Buch i Llorach
Tresorer: Josep Verdera i Prat
Secretària: M. Teresa Rojas i Pomar
Vocals: Antonio Mengíbar i Morillas,
Montserrat Grané i Calvo,
Pere Solanellas i Anglerill,
Manuel Álvarez del Castillo
Carmen Aguilar i Moreno.

Missió
Fem possible la promoció integral de les persones adultes amb discapacitat, principalment intel·lectual,
paràlisi cerebral o malaltia mental, més enllà del fet purament assistencial.
Les acompanyem de manera personalitzada en el seu recorregut vital i ens centrem a donar resposta a
les seves necessitats i millorar totes les dimensions de la seva qualitat de vida.

Visió
1. Redefinirem els serveis (models de servei i recursos). Tindrem en compte especialment les persones
amb baix nivell cognitiu i donarem resposta al repte datendre-les adequadament quan envelleixin.
2. Ens comprometem amb les famílies a respondre a les seves necessitats des dels serveis que tenim a
la fundació i a ser sensibles amb les persones amb especials dificultats. Estarem amatents a les necessitats
i oportunitats que vagin sorgint dia a dia.
3. Serem referents a Terrassa i a la seva comarca natural en latenció especialitzada a les persones amb
paràlisi cerebral i en el servei dhabitatge (llars residència, pisos amb suport, etc). Valorem la nostra
experiència i la compartirem amb la societat, el sector i les diferents administracions.
4. Generarem les sinergies necessàries per poder incidir en la societat amb lobjectiu de seguir vetllant
pels drets de les persones que atenem i de les seves famílies.

Valors
Som una entitat social oberta a la societat, sense ànim de lucre, que neix de la iniciativa voluntària dunes
famílies que als anys seixanta van lluitar perquè els seus fills poguessin formar part de ple dret, duna forma
activa i normalitzada, de la societat.
Administrem recursos que provenen de diferents entitats i organismes, fet que ens obliga a gestionar la
Fundació de manera rigorosa, transparent i sostenible en el temps.
Som un equip de professionals i voluntaris implicats, en contínua formació i que treballem dia a dia
convençuts que la nostra missió és possible.
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Centre Especial de Treball

Centre Ocupacional
Servei de Teràpia Ocupacional
Taller Ciutat de Terrassa
Reina de la Pau
Centre de Paràlisi Cerebral Ciutat de Terrassa
Servei Ocupacional dInserció
Taller Ciutat de Terrassa
Reina de la Pau
Notaturis

Centre Especial de Treball, Ciutat de Terrassa
Àrea manufactures
Àrea industrial
Àrea brigades
Àrea serveis

Comunitat i Societat
Comunitat

Habitatge

Esports
Persones tutelades
Servei de suport a les famílies
Servei dinformació de la Fundació

Habitatge
Llar residència Serra de lObac
Llar residència Maria Torrella
Llar residència La Noguera
Llar residència La Gespa
Llar residència La Devesa
Llar residència Can Tusell 1
Llar residència Can Tusell 2
Pisos amb suport a la pròpia llar

Societat
Campanyes
Voluntaris
Projecció social
RSC

Terrassa

Torresana 1

Es possible gràcies a lequip
de Professionals
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Centre Ocupacional

Servei de Teràpia Ocupacional
per a persones amb discapacitat
intel·lectual
L'atenció que s'ofereix en el Servei de Teràpia Ocupacional va destinada a aconseguir la màxima
integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual, d'acord amb diferents necessitats
individuals, mitjançant:
 l'ajustament social i personal, a partir d'activitats destinades a:
afavorir l'autonomia en el seu dia a dia
potenciar les capacitats individuals
afavorir la interrelació
descobrir noves experiències i vivències
 l'ocupació terapèutica, consistent en activitats destinades a treballar hàbits vinculats al món laboral
a partir de l'elaboració de diferent material.
Tot mitjançant laplicació de programes individuals.

Xifres

Taller ciutat de Terrassa
Reina de la Pau

PERSONES ATESES SEGONS LEDAT

16

21 a 30 anys

18

31 a 40 anys

42

41 a 50 anys

17

51 a 60 anys

13

+ 61 anys

106 PERSONES ATESES
17 PROFESSIONALS
VOLUNTARIS
12
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Aquest any

Destaquem

Noves activitats d ajustament social i personal: Fang, Hàbits de salut, Atenció a la vellesa, Hàbits alimentàris,
Decoració, Periodisme.

Activitats
dAprenentatge
i Servei

Activitats
dInclusio Social

20 setmanals
20
setmanals
88 puntuals
88 puntuals

260 alumnes

de primària i
secundària

Activitats
dApropa Cultura

9

espectacles

Activitats
de Benestar Fisic

37
22

setmanals
puntuals

Estrenem aula informàtica: Cinc ordinadors nous
Armoni: Per treballar i potenciar activitats cognitives aplicables al món de les Tics
Reunions mensuals amb families
Musical: Nostàlgia. Lluita. Crepuscle
2a. exposició de pintura i expressió literària: Somiant un món diferent. A lHotel Don Cándido

Professionals

FORMACIÓ

Xifres

Estimulació sensorial, sales multisensorials i espais snozelen, modul l  Cohesió i
dinamització dequips Envelliment i discapacitat intel.lectual Motivació clau de lÈxit
 Farmacologia i Discapacitat Intel.lectual  La prevenció de les emocions negatives
com a risc psicosocial  Estimulació sensorial, sales multisensorials i espais snozelen,
modul ll Prevenció, detecció i pautes dactuació en casos dabús a persones amb Did
 Demencia i Did  ll Jornades del trastorn de lespectre autista  Gestió del caos
 Sexoafectivitat en diversitat funcional  Programa dEstimulació cognitiva- ARMONI-

396 ho

Autodeterminació
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Drets i Obligacions

Inclusió Social

Benestar Emocional

Què bé que estic!
Silvia Plumed

Desenvolupament
Personal

Benestar Material

Relacions
Interpersonals

Benestar Físic
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Soc la Judit i aquest any he complert els 32
En fa 12 que cada dia vaig a Prodis. No ens hem d enganyar: els inicis van ser difícils per a mi, sobretot
perquè vaig haver d adaptar-me a un lloc nou, i per a vosaltres també, perquè era una mica difícil de conèixer.
I sabeu per què? Doncs perquè necessito que m ajudeu en moltes coses, m agrada esta aïllada, no parlo
i no sabia com dir-vos què em molestava, què magradava o simplement què em feia mal...
Però, de mica en mica, ens hem anat entenent. Sou tan observadores que això m ha ajudat molt a poder
explicar, a la meva manera, els meus interessos, les meves necessitats...; en definitiva, el meu món.
Sabeu que el soroll m atabala molt, comenco a fer el meu particular balanceig i això és senyal que cal fer
alguna cosa. Per això quan es preveu que hi hagi soroll ja m ho feu saber i busquem un lloc on estigui més
tranquil·la.
Sabeu que m entusiasma molt la música, la cara se m il·lumina, em relaxo i m agrada. Sempre que sigui
la música que a mi em complau, eh!
Sabeu que tinc ganes de plegar quan, encara que no sigui lhora, ja vaig preparant-me per marxar. Alguna
cosa li passa, comenteu. És el moment de posar els vostres sentits en funcionament per tal que pugueu
esbrinar quin malestar tinc.
Sabeu que tinc un espai preferit, el meu espai. És laula multisensorial. Allà hem descobert junts com aproparnos, un codi de comunicació que ens va molt bé. Hi estic molt bé i sempre que puc hi vaig. Algun cop fins i
tot m hi colo, però feu com qui no ho veu i us ho agraeixo molt.
Sabeu que m agrada que em facin petons i i també fer-los.
Sabeu com magrada la natura i participar en les anades a El Mas. Quina pau que s hi respira!
Sabeu que laigua mentusiasma i cada divendres vaig a piscina.
Sabeu com gaudeixo d un cafetó.
Durant alguns any he anat a les sortides de tres dies... Ara, els pares s han tornat molt protectors i els
costa que marxi de casa. Necessitaré que m ajudeu a convèncer-los!
Cada cop participo més en les activitats que organitzeu, estic molt contenta i crec que vosaltres també
perquè junts anem aconseguint petits progressos.
Sabeu tantes coses de mi!!!

Autodeterminació
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Drets i Obligacions

Inclusió Social

Benestar Emocional

Magrada molt preparar
les postals de Nadal
que venem a la fira
,
de Santa Llucia
Anna Masdefiol

Desenvolupament
Personal

Benestar Material

Relacions
Interpersonals

Benestar Físic
11

12

Servei de Teràpia Ocupacional
per a persones amb Paràlisi Cerebral
La tecnologia de suport té un paper molt important en aquest servei perquè permet dotar de
funcionalitat un petit gest que apropi les persones amb paràlisi cerebral al seu entorn amb lobjectiu
que gaudeixin i millorin la seva autonomia.
LÀrea de Logopèdia diagnostica, tracta i preveu els trastorns de comunicació, llenguatge i deglució.
LÀrea de Fisioteràpia diagnostica, tracta i preveu les alteracions en el desenvolupament motriu i que
poden limitar lautonomia i la salut de les persones amb paràlisi cerebral.
LAula Multisensorial possibilita la interacció amb lentorn a través de lestimulació dels sentits i permet
descobrir un món ple de sensacions i emocions.
LÀrea dInformàtica, amb els ordinadors o les tauletes, i amb programes específics i un accés alternatiu,
permet la comunicació amb llenguatge escrit i/o pictogràfic, i laccés al món informàtic de forma activa.

Xifres

Reina de la Pau

PERSONES ATESES SEGONS LEDAT

7

21 a 30 anys

1

31 a 40 anys

12

41 a 50 anys

3

51 a 60 anys

1

+ 61 anys

24
16
3

PERSONES ATESES
PROFESSIONALS
VOLUNTARIS
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Aquest any

Destaquem

Noves activitats d ajustament social i personal: Viatge sensorial, Rodamón, Biblioaudioteca, Moments
històries i rialles, Teràpia amb gossos.

Activitats
dAprenentatge
i Servei

Activitats
dInclusio Social

Activitats
dApropa Cultura

375 alumnes

20 setmanals
2 88
setmanals
puntuals
25 puntuals

de primària i
secundària

30 alumnes

2 espectacles

Activitats
de Benestar Fisic

7 setmanals
1 puntuals

de educació
especial

Presentació de lApp JoComunico a la UAB.
Tobii: Sistema visual que permet controlar amb la mirada el cursor de lordinador.
Participació en el projecte Talento Aspace, amb entitats Fepccat i Aspace Balears.
Inici Teràpia assistida amb gossos.
Elaboració premis 7ena Cursa Marxa per la Paràlisi Cerebral.
Participació Curmetratge Fepccat. Som, estem aqui.

Professionals

FORMACIÓ

La prevenció de les emocions negatives com a risc psicosocial Sexoafectivitat en
diversitat funcional  El proceso de envejecimiento en personas con parálisis cerebral
Cohesió i dinamització dequips.
Usuaris

Taller: Sexoafectivitat en diversitat funcional
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Autodeterminació

Drets i Obligacions

Inclusió Social

Benestar Emocional

Això de fer dactriu
cada cop magrada més.
Nia Fernández

Desenvolupament
Personal

Benestar Material

Relacions
Interpersonals

Benestar Físic
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Som el Joan i el David
Tots dos tenim paràlisi cerebral. Segurament, la gran majoria no heu tingut mai loportunitat de conèixer el
nostre univers. No passa res; nosaltres us hi endinsem.
La nostra afectació ens dificulta o impossibilita tenir autonomia per fer la gran majoria de coses bàsiques
,
del nostre dia a dia. No podem desplacar-nos
caminant i ens cal fer-ho en una cadira de rodes. Necessitem
suport per a moltíssimes coses, però, igual que tu, som persones plenes de somnis i capacitats.
Capacitats que podem desenvolupar cada dia al Centre de Paràlisis Cerebral Ciutat de Terrassa de Prodis,
on assistim des de fa ja 25 anys un i 28 laltre.
Latenció que hi rebem és plena a vessar doportunitats. Atenen les nostres necessitats, recullen els nostres
interessos, capten les nostres inquietuds, vetllen pels nostres desitjos... i fins i tot arriben a facilitar que els
nostres somnis esdevinguin realitat.
A Prodis, el poder mobilitzador de la il·lusió tot ho pot. Enguany, tots dos vam poder córrer la Mitja Marató
de Terrassa gràcies a lentusiasme dun grup de voluntaris disposats a empentar-nos fins a la meta. Aquest
és un dels exemples dels molts reptes i somnis que veiem acomplerts.
Sentim Prodis com a part de la nostra família. Ens hi anem fent grans i el dia que decidim que ha arribat el
moment dindependitzar-nos, ens agradaria fer-ho en una de les seves llars.

Autodeterminació
1

Drets i Obligacions

Inclusió Social

Benestar Emocional

Mencanta estar dins
laigua.
Carol Borreguero

Desenvolupament
Personal

Benestar Material

Relacions
Interpersonals

Benestar Físic
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Servei Ocupacional dInserció
L atenció que s'ofereix en el Servei Ocupacional d'Inserció va destinada a:
 potenciar i conservar les capacitats laborals de les persones amb discapacitat intel·lectual per tal que
s'integrin, si és possible, en un Centre Especial de Treball o bé, quan les necessitats d'atenció individual
de la persona amb discapacitat intel·lectual requereixin integrar-se en un Centre Ocupacional, mitjançant:
 l 'ajustament social i personal, a partir d'activitats destinades a afavorir l'autonomia en el seu dia a dia,
potenciar les capacitats individuals, afavorir la interrelació i descobrir noves experiències i vivències.
 les activitats prelaborals, consistents en activitats destinades a treballar els hàbits laborals bàsics.
El servei NOTATURIS està dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.
Forma part del SOI, però segueix una dinàmica específica que dona resposta a les demandes d'usuaris
amb necessitats de suport que potenciïn especialment l'autodirecció.

Xifres

Taller ciutat de Terrassa
Reina de la Pau

PERSONES ATESES SEGONS LEDAT

38

21 a 30 anys

10

31 a 40 anys

12

41 a 50 anys

3

51 a 60 anys

2

+ 61 anys

65
4
7

PERSONES ATESES
PROFESSIONALS
VOLUNTARIS

19

Aquest any

Destaquem

Noves activitats d ajustament social i personal: Piscina, Manteniment dels Arllibres de la ciutat, Recollida
de taps, campanya Destapat, Taller de fusteria, Repartiment de la revista A propòsit, noves oportunitats
de pràctiques laborals a la deixalleria i brigades.

Activitats
dInclusio Social

20 setmanals
6 88
setmanals
puntuals
14 puntuals

Activitat
Campanya

Junts fem Ciutat

230 arbres

Activitats
dApropa Cultura

1 espectacle

de fusta

Activitats
de Benestar Fisic

3 setmanals
1 puntuals

Compartim la nostra experiència amb lEscola El Cim.
Participem a La tarda de nens lespai de lleure solidari organitzat per lEscola Pia de Terrassa.
Participem en el programa España Directo.

Professionals

Xifres

Mindfulness: Tecniques específiques de reducció de lestres  Intel.ligència Emocional
FORMACIÓ

Usuaris
Com tenir cura de la imatge personal  Informàtica bàsica impartit per dos treballadors
del CET.

33
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Autodeterminació

Drets i Obligacions

Inclusió Social

Benestar Emocional

Ja esperem el pròxim dia
que vindrán els nens de
lescola.
Andrés Ordoñez

Desenvolupament
Personal

Benestar Material

Relacions
Interpersonals

Benestar Físic
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Em dic Josep i tinc 28 anys
Fa set anys que vaig acabar lescola i per a mi va ser un moment complicat perquè, a banda que em costen els
canvis, no trobàvem taller a prop d on visc, a Sabadell. Per sort, algú ens va parlar de Prodis i em van oferir fer-hi
unes pràctiques. Mhi vaig acollir i des daleshores que estic al SOI. Venir a Prodis ha implicat vèncer moltes pors; per
exemple, cada dia he dagafar el tren i lautobús jo sol.
Els que no em coneixen pensen que soc molt callat i tímid, però quan estic content parlo pels descosits i ric duna
manera inconfusible deixant anar un so d Uiiiiiii que contagia tots els que menvolten.
A Prodis mestic als matins al taller de lindustrial, on soc especialista a muntar gàbies i a netejar la vaixella. Però
matreveixo amb moltes altres tasques: només necessito que em donin seguretat, que confiïn en mi i em diguin les coses
molt amablement perquè soc molt i molt sensible al to de veu de les persones.
Moltes tardes les passo a la sala dactivitats del SOI. Fa tres anys que formo part del grup de fotografia i també
mho passo molt bé quan fem manualitats o els divendres al taller de cuina. I el dia que posem música... soc el rei de
la pista i marco el ritme a tots els companys.
A Prodis soc conegut per les meves festes daniversari, i és que sempre convido tothom a berenar, perquè, per a mi,
és el dia més especial de lany.
Quan plego del taller tampoc paro; faig bàsquet, dansa, vaig a un esplai, surto amb la meva parella. En un futur
, soc valent i sento
magradaria poder viure amb ella, casar-mhi i anar a Euro Disney de viatge de nuvis. Soc felic,
que a Prodis macompanyaran allà on vulgui arribar.

2

Autodeterminació

Drets i Obligacions

Inclusió Social

Benestar Emocional

Quina feinada vam tenir
aquest Nadal repartint
els arbres de la campanya
Junts fem ciutat.
Lorena Rangel

Desenvolupament
Personal

Benestar Material

Relacions
Interpersonals

Benestar Físic
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Centre Especial de Treball

24

El Centre Especial de Treball té com a finalitat assegurar un lloc de treball estable i de qualitat i la
prestació duns serveis dajustament personal i social.
Els treballadors contractats en els nostres centres especials de treball són persones amb discapacitat amb
especial dificultat: persones amb trastorn mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat
igual o superior al 33% i persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat igual
o superior al 65%.
La Unitat de Suport per a lActivitat Professional (USAP), juntament amb els coordinadors i monitors,
donen el suport necessari per tal de garantir lassoliment de les expectatives socials i professionals
de tots els treballadors.
Selabora un programa individual laboral per a cada treballador, en què sestableixen uns objectius a
treballar amb cadascú. Es plantegen objectius de làmbit laboral, relacional, dautonomia personal i també
de capacitacions laborals.
El Centre Especial de Treball està organitzat en quatre àrees ben diferenciades. Des del CET de Prodis,
oferim el lloc de treball que millor sadapta a les habilitats de cada treballador.

Xifres

Àrea Industrial
Àrea de Brigades
Àrea de Manufactures

PERSONES ATESES SEGONS LEDAT

10

21 a 30 anys

25

31 a 40 anys

56

41 a 50 anys

18

51 a 60 anys

5

+ 61 anys

Àrea de Serveis

114 PERSONES ATESES
29 PROFESSIONALS
VOLUNTARIS
2
25

Aquest any

Destaquem

Fomentem el lleure: grup de Correcamins, grup de Passeig, Sortides Culturals.
Impulsem el voluntariat intern: els treballadors del CET ens impliquem en activitats de lentitat.
Ens coneixem: el CET visita el Centre Ocupacional Reina de la Pau.
Fomentem lapoderament:Treballadors del Centre Especial de Treball expliquen la seva feina a les
persones que ens venen a visitar.
Ens informem sobre lactualitat: parlem de la crisi dels refugiats.
Jornades
de formació: dels treballadors del CET de totes les àrees: compartim experiències amb altres
20 setmanals
Centres Especials de Treball: visitem AMPANS i Teixidors.
88 puntuals
Visita treballadors Deixalleria a CRT Vallès, labocador de Vacarisses situat a Coll Cardús.
Incorporació dun forn per retractilar per a la secció de manufactures i duna màquina fresadora per
pintura vial, aquesta màquina ens permet ampliar la oferta de treball sobre el manteniment de la via
pública.
Projecte de manipulats de prototips per al sector de lautomoció.
Estampació de logotips, prioritàriament per roba laboral
Col·laborem amb 29 empreses per facilitar el compliment de la LGD.

Professionals

Xifres

Soldadures i enrajolaments  Redacció de projectes  Mindfulness: Tècniques
específiques de reducció de lestrés  Nivell bàsic de prevenció en el sector de la
construcció.
FORMACIÓ
Treballadors

Com tenir cura de la imatge personal  Informàtica bàsica impartit per dos treballadors
del CET  Sessions de relaxació. Sessions de gestió democions.  Taller de riureteràpia.
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Les jornades de
formació ens ajuden
a coneixens millor.
Jorge Solano.
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Em dic Pep i tinc 35 anys.
Treballo al Centre Especial de Treball de Prodis des de fa més de tres anys. Vaig començar al
magatzem, on vaig aprendre algunes tasques, però de seguida els meus monitors i jo vam veure
que no acabava de ser el meu lloc. Aleshores vaig passar a treballar al taller, fent manipulació
de peces i també portant màquines. A poc a poc he anat aprenent i puc dir que ara sí que hem
trobat el meu lloc. Encara més, diria que soc un crac en la meva feina! I no només ho crec jo, sinó
els meus monitors, i fins i tot els meus companys, que em diuen que faig la feina molt ben feta i que
soc molt ràpid. La veritat és que magrada la meva feina, i diuen que això es nota. Soc molt
responsable i complidor. Em porto bé amb els meus companys de taller i sempre els ajudo en tot
el que puc, igual que ells a mi quan cal. Fem un bon equip. Treballem amb la música posada de fons
i ens agrada la tranquil·litat del nostre taller, tot i que a vegades també fem alguna broma. Estic
content quan la monitora em diu que la feina surt bé i que els clients ens feliciten.
A Prodis hi vaig trobar no tan sols una feina, sinó també un hobby: un bon dia em van dir que
començaven a muntar un equip dhoquei i que si mhi volia apuntar. De seguida vaig dir que sí, que
ho provaria, i ja és la segona temporada que juguem a Les Pedritxes! Hem fet un gran equip, i, encara
que no sempre guanyem, sempre ens ho passem molt i molt bé.
També formo part del grup de passeig de Prodis: ens diem Correcamins, perquè anem amunt i avall
per Terrassa caminant ben ràpid. A vegades també anem als afores de Terrassa, perquè ens
agrada laire lliure i la natura.
Com veieu, soc una persona molt activa, magrada fer moltes coses, així que mapunto a tots els
saraus quan mho proposen, com per exemple el carnestoltes: cada any surto a la rua, no men
perdo ni una! I a vegades també faig de voluntari a Prodis, a les curses o als jocs de carrer que
organitzem cada any, perquè magrada ajudar els altres.
Com ja he dit, a Prodis no he trobat només una feina, sinó que he trobat molts amics i moltes coses
a fer. Això és un no parar!
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Per la Festa Major
de Terrassa tenim
molta feina!
Alfonso Moreno
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Habitatge

Des del Servei dHabitatge, amb una atenció integral, i en làmbit de la llar, busquem donar un suport
clau en el procés de millora contínua de la qualitat de vida de les persones que atenem.
Apostem pel dret de totes les persones amb discapacitat intel·lectual a disposar duna llar, a emanciparse i a tenir una vida independent digna.
 Servei de llars residència: treballem perquè les llars generin un entorn íntim i de confiança, i siguin
accessibles i adaptades a les necessitats de suport de cada una de les persones que hi viuen.
Destinem molts esforços a treballar lautodeterminació i la consciència dels drets de les persones que
viuen amb nosaltres.
Acompanyem amb suport actiu el desenvolupament de les habilitats i capacitats de totes les persones
perquè sexpressin i creixin, fent aflorar al màxim les pròpies potencialitats.
Vetllem per la bona integració i normalització a la comunitat, facilitant les relacions interpersonals i
les activitats que ens ofereix lentorn.
 Programa de suport a l'autonomia de la pròpia llar: lobjectiu és contribuir al desenvolupament de
la persona per possibilitar la seva màxima autonomia.
Proporcionem suport en les activitats dorganització de la vida quotidiana, com ara lalimentació,
la cura de la salut i la utilització dels sistemes de protecció.
Potenciem les competències i les habilitats socials per millorar la convivència, les relacions socials i
la participació.
El suport en la gestió i administració econòmica.
Fomentem les tasques i el manteniment de la llar.
 Àrea de Salut
Vetllem per un millor benestar físic i emocional de totes les persones ateses, i en fem prevenció,
generant hàbits saludables en lalimentació, la higiene i les habilitats dautocura.

Xifres
PERSONES ATESES SEGONS LEDAT

3

21 a 30 anys

42

31 a 40 anys

12

41 a 50 anys

20

51 a 60 anys

20

+ 61 anys

Can Tusell 1

La Noguera

Can Tusell 2

La Gespa-Devesa

Maria Torrella

Serra de lObac
Pisos amb suport

97 PERSONES ATESES
47 PROFESSIONALS
7 VOLUNTARIS
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Aquest any

Destaquem

Inici de la primera fase de les obres del projecte de les noves llars de Torresana, per tal que
totes les places del servei d habitatge siguin accesibles.
Innaguració dun nou habitatge del Programa de Pisos en Suport a Torresana

Vacances
destiu

Serveis

Sanitaris

Activitats
dApropa Cultura

19 programes

768

20 espectacles

diferents

acompanyaments
mèdics

10 destinacions

Activitats
de Cap de setmana

280 sortides

Des del Servei de salut, shan iniciat cursos als treballadors del Centre Especial de Treball
de bons hàbits dalimentació.
Jornades dhabitatge
Visita als habitatges de Torresana ambo tots els professionals dHabitatge Sexoafectivitat en diversitat
funcional en làmbit de la llar.
Quatre sessions de cohesió dequips.

Professionals
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Farmacologia i Discapacitat intel.lectual  Mindfulness: Tècniques específiques de
reducció de lestrés  Cohesió i dinamització dequips  Certificació d Atenció Sociosanitària
FORMACIÓ
a Persones en Situacions de Dependència  Curs datenció a persones en situació de
dependència amb la tècnica del suport actiu Direcció i gestió dONG
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Aquesta tarda ens
toca a nosaltres
aparellar
els mitjons.
Mariona Rius i
Cipriana Luque
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Soc el Jaume i passo, per molt poc, de la cinquantena...
Potser us estranyarà que a aquesta edat us expliqui que fa ben poc que mhe emancipat de casa
la mare, però, com sabeu, deixar el confort i la seguretat i refer-les en una nova llar és un pas
molt difícil, tant per a mi com per a la mare.
Des de la mort del pare, fa 12 anys, les meves pors i inseguretats es van accentuar i per vèncerles vaig comencar a ser molt exigent amb la mare i a no col·laborar a casa....Tot per la por de
perdre-la.
He de dir que ja em costava des de petit entendre com mhavia de comportar a vegades davant
de la gent.
Això també creava sensacions dindefensió a la meva mare, que no sabia com ajudar-me.
Us asseguro que em costava molt entendre i seguir rutines d higiene, horaris de descans i suport
a casa.
Entrar al Servei Ocupacional de Prodis, fa un parell danys, ens va ajudar molt a poder seguir
convivint. A més a més, com que tinc un caràcter obert, molt emotiu i extravertit, anar al taller
mha ajudat a relacionar-me i a compartir, i a anar coneixent quan les bromes i els comentaris
poden fer mal als companys, perquè de vegades en això em faig una mica dembolic.
No fa massa mesos vaig patir un accident a casa, i això ho ha complicat tot molt. He perdut molta
autonomia i mha limitat molt la mobilitat. La mare sha fet gran i tot plegat ha suposat que ja no
pugui donar-me suport com abans.
Fa mig any va arribar el moment de fer el pas....Quin vertigen...! Diuen que he tingut sort i tot plegat
ha coincidit amb una placa a la Llar de Serra de lObac. La veritat és que sí, que he tingut molta
sort. Ja coneixia algunes companyes i les persones que matenen ho fan amb la mateixa delicadesa
i professionalitat que ja coneixia del taller.
Quina feinada sem gira: adaptar-me, conviure amb companys nous...A casa només érem la mare
i jo, i tenia lhabitació per a mi sol, i ara tinc molts més companys, cadascun amb les seves manies
i virtuts, lhabitació és compartida i per a la bona convivència entre tots ens hem dadaptar el millor
possible. He tornat a agafar uns quants hàbits, que havia anat descurant una miqueta, com ajudar,
esforcar-me i col·laborar en la mesura de les meves possibilitats, i nhe après de nous.
Alguns dies, quan estic neguitós, em balancejo una mica i el riure em costa una mica més de sortir,
perquè no és fàcil aquest procés dadaptació, però les converses amb la Gemma, la companya
amb qui mentenc més, mho estan fent més fàcil.
De totes maneres, sort que ja sabeu forca coses de mi, perquè, tot i que soc molt xerraire i obert,
de vegades em costa expressar el que realment penso. Puc quedar-me quiet en els meus pensaments,
en el meu món tranquil, sense pensar en res. Quan em pregunten, ràpidament connecto i torno a
participar.
Us vull dir que estic bé, que em sento confortable i molt ben atès, que he recuperat la seguretat i
que cada dia estic més tranquil.
Memociono molt quan venen els gossos a fer teràpia. Són tan tendres que em fa plorar el contacte
amb ells, però ràpidament em recupero i mhi poso a jugar.
Tot i que a la mare també li falta acostumar-se a la nova situació, la nostra relació millora cada
dia, sobretot perquè ella comprova que estic animat, que Serra ja ha comencat a ser una mica
casa meva i que no parem de fer coses a les llars, cosa que fa la vida més interessant i divertida.
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El millor del cap de
setmana es poder
fer turisme.
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Departament Social

Servei datenció a les famílies
Servei d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i malaltia mental a través
del seu entorn i de les seves famílies.
Som el punt dacollida. Informem i orientem tant les persones que tenen discapacitat diversa com els
seus familiars, quan busquen algun tipus de suport o recurs social.
Un cop són atesos als nostres centres, vetllem pel seu benestar i els acompanyem al llarg de la vida.
Ajudem a resoldre dubtes sobre tràmits, gestions de prestacions, incapacitació i tutela, i demanda de
nous serveis assistencials com poden ser residència, esport i lleure, dins de lentitat i fora.
La modificació de la capacitat legal de la persona
Aquest tràmit és necessari quan cal protegir la persona amb discapacitat en algun aspecte del seu
dia a dia.
Quan no és adequat que la responsabilitat de la tutela recaigui en algun familiar podem demanar que
l'assumeixi una entitat tutelar.
Excepcionalment, Prodis va agafar la tutela de 14 casos. Treballem per tal que les seves necessitats siguin
ben ateses.

Xifres
335 ATENCIÓ FAMILIES 14 TUTELES
95 ESPORTISTES
4 PROFESSIONALS 3 PROFESSIONALS 8 PROFESSIONALS 80 VOLUNTARIS
VOLUNTARIS
1 VOLUNTARIS 12 VOLUNTARIS 1 PROFESSIONALS
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Prodis oberta a la ciutat
Treballem per estar oberts a la ciutat i vincular-nos amb el màxim nombre dentitats i persones, per tal
de contribuir a difondre els valors de la integració, de la inclusió i de la solidaritat.
Per sensibilitzar i difondre els coneixements que hi ha amb relació a com són les persones amb
discapacitat, quines necessitats tenen i com volen ser tractades i reconegudes.
Com:
Éssent el primer punt de contacte amb centres formatius i educatius, entitats, serveis i persones que
vulguin concertar una xerrada, una visita, unes sessions de pràctiques o començar a fer un Voluntariat.
Oferim 31 places de pràctiques inserides als serveis de Prodis.
Impulsem el voluntariat propi. Mostrem els projectes en els quals es pot fer de voluntari.
Reforcem els que tenim. En busquem de nous.
Donem a conèixer l'impacte de les seves accions en les persones que atenem.

Esport i lleure
Dinamitzem serveis i activitats per aconseguir l'enriquiment de l'entorn de les persones que atenem.
Disposem de tres equips de futbol, dos de bàsquet, un de gimnàstica esportiva, un d'atletisme, un de
hockey i un grup de zumba

Professionals

Xifres

Models d Intervenció en Treball Social  Mindfulness: Tècniques específiques de
reducció de lEstrés  Farmacologia i Discapacitat Intel.lectual  Curs online Special
Olympics  Escola destiu de Fundació Pere Tarrés  Habilitats bàsiques de lacció
FORMACIÓ voluntària  Iniciació al voluntariat.

257
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Atencio a les families
Grups de suport de familiars: grup de
germans liderat per Eduardo Brignani, 14
participants.
Portes obertes: hem atès 14 persones que
volien conèixer els nostres serveis.
A banda, hem atès un total de 30 famílies
que han fet sol·licitud dun nou servei.
Escoles deducació especial: han fet
pràctiques 12 alumnes.

Prodis obert a la ciutat
Hem explicat Prodis a 322 persones
d escoles, instituts i universitats.
Un total de 38 persones han realitzat les
pràctiques als diferents serveis de la nostra
entitat, procedents de 15 centres formatius
i educatius:
20 al Servei de Teràpia Ocupacional
12 al Centre de Paràlisi Cerebral
7 al Servei Ocupacional dInserció
15 a Habitatge
2 al Departament Social
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Celebrem
Dia Internacional de la Discapacitat:
3 de desembre
Amb el títol La Cultura trenca barreres es
presenta als Amics de les Arts de Terrassa
l exposició fotogràfica de cinc processos
creatius de diverses entitats artístiques que,
fent binomi amb entitats de Terrassa que
treballen amb persones amb discapacitat,
plasmen els principals beneficis de fer
cultura inclusiva. Prodis presenta
lespectacle que van
interpretar 42
persones el dia 27 de setembre. Sanomena
Dreams, dirigit i creat per la Fura del Baus
en el marc del Festival TNT.
Representació al Teatre Alegria de lobra
de teatre El mirador de les paraules que
no puc dir, de Carla Torre Danés,
representada per la companyia El Niu de
Bambú.
Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral:
5 doctubre
Difusió a través de les xarxes socials del
curtmetratge Som, estem aquí. Laltra cara
de la paràlisi cerebral i discapacitats similars,
de la directora Roser Aguilar.
A latri de lAjuntament de Terrassa, lectura
del manifest Dret a participar en la
comunitat i concert de jazz lliure, a càrrec
dels músics del nostre servei, amb el suport
del Beamz.
LAjuntament de Terrassa il·lumina la façana
amb franges de color carabassa i blau.
Dia Internacional de la Salut Mental:
3 doctubre
Lectura de manifest
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Voluntariat
Ens incorporem al nou servei de lAjuntament,
el Punt del Voluntariat.
- 62 voluntaris setmanals
- 16 voluntaris freqüents
- 337 voluntaris esporàdics a partir de les crides
globals que es fan.
46 voluntaris de La Caixa van estar en els
diferents centres ocupacionals, enriquint les
seves activitats amb tallers artesanals, de pingpong, teatre i passeig.
Mes de 40 trèvols (professionals de lentitat
que fan de voluntaris)
20 desembre: 3a Festona de Voluntaris
El voluntari Josep Puig i Carreras: premi
Terrassenc de lany.

Activitats Esportives
Lequip de bàsquet A passa a competir a
la lliga preferent de lACELL. Prodis hi està
afiliada pel Club de Bàsquet Sant Pere de
Terrassa.
Special Olympics a Andorra. Hi participem
en les disciplines datletisme i futbol.
Nit de lEsportista. Reconeixement
activitat 2016: premi per a lequip de futbol
sala Prodis
Lliga regular i copa de bàsquet, futbol sala
i hoquei plus
I els següents campionats:

5

Hoquei

3

Bàsquet
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Futbol
sala

2

Atletisme
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Gimnàstica

1

Tennis
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Projeccio Social

La projecció social de Prodis busca la màxima implicació dels diferents agents de la societat per tal de
crear sinergies que sumin, ens acompanyin i es comprometin amb la nostra missió. Això ho aconseguim:
Donant a conèixer la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i malaltia
mental, i fent visible el seu dia a dia.
Divulgant la nostra tasca per sensibilitzar la societat i aconseguir, després, una complicitat social.
Compartint els nostres èxits amb aquells que els han fet possibles.
Involucrant en les activitats que organitzem el màxim dagents i persones de la nostra ciutat, perquè
sentin la nostra entitat i els nostres objectius com a propis.

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

COL·LABOREN

Xifres
235
16

SOCIS

VOLUNTARIS
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Actes corporatius
Teatre de Prodis El Rei Lleó
512 espectadors
10è Pitch Prodis & Putt
72 jugadors
13è Handicap For Handicap
39 jugadors
13è Concert de Prodis a càrrec Tons &Sons
458 espectadors

Campanyes
Posat la Corbata - Necessito un soci
12 nous socis
Campanya Nadal
Destapat - 3.795 kg de taps
Campanya Sant Jordi
La 6Tella ll
El retorn de la Furgo
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Visites de personalitats
Diputat del Parlament de Catalunya,
Sr. David Bonvehí
Regidora de Capacitats diverses i
Accessibilitat Sra. Meritxell Lluís
Diputada del Parlament de
Catalunya, Sra. Inés Arrimadas.
Visita de 45 empresaris de la comarca.

Altres activitats
Inauguració del Festival TNT de Terrassa
amb lespectacle Dreams-Xarxa Humana
juntament amb la Fura dels Baus.
Inici del projecte Volunta News
Participació a España Directo amb la
divulgació del treball de les Brigades del
CET i de la col·laboració amb lAssociació
Terrassa Comerç Centre.

Prodis a les xarxes
5.087

SEGUIDORS

1.247
SEGUIDORS

469

SEGUIDORS

Newsletter

1.865

SUBSCRIPTORS

6.213

REPRODUCCIONS

43.534

VISITES AL WEB

98

APARICIONS ALS
MITJANS
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Centre Ocupacional Reina de la Pau

25 anys de records
46

25 anys democions

25 anys de vivencies
25 anys de somriures
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Prodis en xifres
Procedència dels Ingressos

Ingressos públics de la Generalitat

Ingressos propis de lEntitat

53%

47%

3.837 milers 

3.448 milers 
INGRESSOS

45,83%

7.285 milers 

32,76 %

10,20 %
5,78 %
4,47 %

Subvencions
de projectes
325 milers 

Subvencions
Dep.
Empresa
i Ocupació
742 milers 

2,30 %

2,01 %

Serveis
Fundació

Concertació
Generalitat
de Catalunya

Ingressos
facturació
CET

Quotes socis
i donatius

Subvencions
dInversions

421 milers 

3.094 milers 

2.386 milers 

167 milers 

146 milers 

EUROS INVERTITS
AL NOSTRE
PROJECTE SOCIAL

45,83%

7.491 milers 
26,15%

24,57%
0,48%

Tuteles
36 milers 
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2,31%

Centres
Ocupacionals
1.840 milers 

CET
3.433 milers 

Llars
Residencies
1.959 milers 

Pisos amb
suport
173 milers 

0,65%

Club Esportiu
Prodis
48 milers 

CORTES&PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS S.L. han auditat els comptes anuals de PRODISCAPACITATS FUNDACIÓ PRIVADA TERRASSENCA,
i segons la seva opinió els comptes expressen, en tots els aspectes signifcatius , la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació
a 31 de desembre de 2017, així com dels seus resultats i fluxos defectiu corresponents a lexercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb
el marc normatiu dinformació financera que resulta daplicació i en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.

Gracies per construir
Gràcies per formar part de Prodis

AIGNEP IBERICA · AJUNTAMENT SANT QUIRZE · CABO ELECTRIC · CASAL DE BARRI S. XX · CASA GISPERT · CIRSA Servicios Corporativos, S.L. · CIVSA · COL.LEGI

MARE DE DEU DEL CARME · CONSELL COMARCAL DEL VALLES OCCIDENTAL · E.E.RIZOPLAST EGARVAC· EIX SANT PERE · EL ROVELL DE L'OU · ESCOLA ENXANETA

ESCOLA SANT LLORENÇ DEL MUNT · ESPECIALIDADES VIRA · FRANCISCO MARIN · FUNDACIÓ ATENDIS · FUNDACIÓ DKV INTEGRALIA · PROMOCIÓ ECONÒMICA

SABADELL · GÀBIES ESTEVE ·GETELESA ·GM-7 Uniformes ·INNOVA COPTALIA·IXPEBE ·LA LLAR DE L'ÀVIA MARIA · MICE.S.L. · NATURCOSMETIKA ECOLOGICA, S.L.
NETEGES CORAL · PABASA EUROASFALT · TIBIDABO· REPUESTOS SIGMA· SERAFÍ INDUSTRIA GRÀFICA ·UNIFORMES MENDEZ CROTON ·VALLES IMPORT· VYCINDUSTRIAL · WKYREGAL S.L.

Col·laboradors Institucionals

Patrocinadors

Seguim construint un espai de diàleg per compartir informació amb el Consell de Participació, del qual formen
part 28 representants de tots els àmbits de la Fundació.
Hem realitzat el Pla digualtat.
Construïm fent xarxa amb AEDIS · ALEI · ACELL · CECOT · CONSELL MUNICIPAL BENESTAR SOCIAL · DINCAT · FEPCCAT· FORUM

MUNICIPAL PER LA CIUTADANIA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA PACTE TERRASSA PER L'ACCESSIBILITAT · PLENA INCLUSIÓN TAULA LOCAL
DE CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT · PUNT MUNICIPAL DEL VOLUNTARIAT ·TAULA MUNICIPAL DE SALUT MENTAL DE TERRASSA ·TAULA
TÈCNICA CONTRA ELS MALTRACTAMENTS A LA GENT GRAN · XARXES DHABITATGE DINCLUSIÓ.

. Assistim a les 31es. Jornades de Dincat amb el lema: La Transformació , lobjectiu
. Assistim en el lV Congreso Estatal sobre Alteracions de conducta, organitzat per Althaia i Ampans.
. Assistim a la Jornada Internacional impacte Sanitàri i social del funcionament intel.lectual límit, organitzat
per linstitut dAssistència Sanitària i Institut dInvestigació Biomèdica de Girona.
. Assistim al Congreso de Parálisis Cerebral 2017 organitzat per Confederación ASPACE i ASPACE Madrid.
. Participem en el curs Treball dEquip de Direcció.
. Internet Update: Les novetats a internet del darrer any.
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Desenvolupant el potencial creatiu i artístic
Productes delaboració pròpia
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Considerem la persona com a esser,
eix central i vertebrador de qualsevol accio

