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Memòria d’Activitats

Treballem per millorar la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat
intellectual i les seves famílies
a la comarca d’Osona.

2008
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Les xifres 2008 de l’Associació
L’any 2008 l’Associació de Sant Tomàs ha atès 1040 persones, amb un increment del 13,5% respecte l’any 2007. D’aquestes persones, 99 són ateses en règim residencial o en habitatges tot l’any.
Treballen a l’entitat 457 persones, entre professionals i operaris. Del total de la plantilla, 159 treballadors són persones amb discapacitat .
El pressupost gestionat aquest any ha estat de 11.792.256,39 euros i s’ha obtingut un resultat de funcionament positiu de 93.317,99
euros, un 0,8% sobre el total del pressupost.
La principal partida de despesa ha estat la de personal, representant un 76% del pressupost.
Pel que fa al gruix dels ingressos un 62% es corresponen a subvencions d’organismes públics (7.308.706,82 euros), un 27% a la facturació del Centre Especial de Treball (2.663.812,80euros) i un 2% a donatius i quotes de socis (254.905,78 euros).

Les xifres 2008 del serveis
CDIAP Tris Tras: Han rebut atenció 446 infants de 0 a 6 anys. Presta suport a l’escolarització en escoles bressol i parvularis i
promou la prevenció i la formació de les famílies i els professionals de la primera infantesa.
Escola Estel: Escola d’educació especial concertada. Compta amb 85 alumnes. A més, presta suport a 18 alumnes escolaritzats en
escoles ordinàries. L’objectiu de l’Estel és ser, alhora, escola específica d’educació especial i centre de recursos per als escolars
amb necessitats educatives especials de la comarca d’Osona.
Eina Servei de Formació i Inserció Laboral: Presta formació laboral i suport pel treball en empreses ordinàries. Compta amb
104 usuaris, 86 dels quals tenen contracte laboral en una empresa, 13 reben formació laboral i realitzen pràctiques en empreses i 5
es troben a la borsa de treball.
Tac-Osona: Compta amb 2 nivells específics: Centre Ocupacional i Centre Especial de Treball. Actualment té 276 usuaris, dels
quals 117 són de nivell ocupacional. Amb contracte laboral hi ha 159 operaris amb discapacitat. Les activitats laborals més importants són: serveis industrials, jardineria, neteja, serveis mediambientals i enclavaments. Al centre ocupacional es preveu una atenció
individualitzada per a cadascun dels usuaris, tant en aspectes d’ocupació terapèutica com en l’àmbit d’ajustament personal i social.
Per fer possible la intervenció en aspectes d’autonomia personal s’organitzen activitats que afavoreixen la intervenció com psicomotricitat, jardineria, horticultura, piscina, bijuteria, relligat i enquadernació, elaboració d’objectes amb paper reciclat...
Servei d’Habitatge Clarella: L’entitat disposa d’una llar-residència amb 16 places a Vic i una altra, també amb 16 places, a Manlleu, que funcionen com a habitatge permanent de les persones que hi viuen. La finalitat és afavorir el desenvolupament individual i
de vida a la comunitat per fer possible el procés d’integració social. De la mateixa manera dins del programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar prestem servei a 18 persones, 11 de les quals viuen en habitatges gestionats per l’entitat a Vic.
Centre Riudeperes: Residència i Centre de Dia de l’ICASS gestionat per Sant Tomàs, on viuen i reben els serveis especialitzats
que necessiten 56 persones adultes, en règim d’acolliment residencial i 7 persones adultes en règim d’acolliment diürn. Riudeperes
és la seva llar habitual, on realitzen activitats diverses, sortides a la comunitat, i reben o fan visites als familiars i/o tutors, per tal
d’oferir als usuaris una vida amb qualitat, activa i normalitzada.
Servei de Respir: Proporciona dies de descans a les famílies de persones amb discapacitat intellectual facilitant el seu acolliment
temporal en famílies voluntàries. També disposa del servei de personal de suport que proporciona temps de descans per hores. En
total s’han concedit 2318,5 hores de suport i s’han realitzat 172 acolliments temporals.
Club CAR: Realitza activitats esportives, de lleure, vacances, sortides i excursions i treballa per la integració de persones amb
discapacitat en altres iniciatives organitzades per la comunitat (centres cívics de la comarca). Promou un lleure actiu, complementari de les activitats escolars o laborals. L’any 2008 hi han participat 179 persones.
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El més destacat del 2008
Acompliment del pla estratègic 2007-2012.
El grau de realització de les 85 accions establertes en el pla estratègic ha estat raonablement satisfactori, situant-se prop del 20%
de les actuacions previstes per a tot el període. Tots els punts que us detallarem a continuació són accions previstes en el pla amb
una gran transcendència per Sant Tomàs, però no cal oblidar, entre moltes altres, les següents: la creació d’un equip de treball per
la creació del comitè d’ètica, l’elaboració del pla de comunicació, el desplegament de l’organigrama de l’Associació, l’inici dels treballs d’implementació d’un sistema de protecció de dades i la definició dels criteris de derivació d’usuaris entre serveis.
Finalització de les obres d’ampliació de la nau de Sot dels Pradals.
El mes de desembre van finalitzar les obres d’ampliació de l’antiga nau del Tac-Osona a Vic, al carrer Sot dels Pradals, 7.Aquestes
noves installacions, més àmplies; amb un total de 3.152m2, permetran els primers mesos de 2009 situar en un únic emplaçament
varis serveis: Serveis centrals d’administració, el Club CAR, Eina i el Servei de Respir, facilitant d’aquesta manera l’atenció als socis i
familiars i la millora de la qualitat de treball dels treballadors i de tots els usuaris gràcies a les noves aules de formació.
Nous recursos d’habitatge.
Els mesos d’octubre i novembre l’Ajuntament de Vic i el de Sant Pere de Torelló, respectivament, han firmat un conveni de
collaboració a través del qual l’Associació Sant Tomàs disposarà d’un total de 8 pisos, tots ells de protecció oficial, per acollir a 27
persones més en règim d’habitatge tutelat. Els pisos, 6 situats al barri del Nadal de Vic i 2 al barri del Polvorí de Sant Pere de Torelló estaran gestionats per Sant Tomàs, que aportarà els recursos humans, tècnics i organitzatius necessaris per donar suport als
usuaris del servei en l’àmbit d’habitatge i vida autònoma.
Caminant cap a l’excellència
El mes de setembre de 2008 el Centre Ocupacional Tac-Manlleu i el Servei Ocupacional d’Inserció juntament amb el Servei d’Habitatge Clarella, després d’haver superat el corresponent procés d’auditoria i d’una feina de molts mesos, han aconseguit el segell
de qualitat ISO 9001 en prestació de serveis d’atenció a les persones i de teràpia ocupacional. Un segell que fins a la data només
tenien el CET Tac-Osona i el Centre Ocupacional de Calldetenes.
Sant Tomàs a la xarxa.
Al mes de maig es va posar en funcionament el web de Sant Tomàs. Un web que es presenta amb tres versions idiomàtiques: català, castellà i anglès i està dotat d'un administrador que permet l’actualització de tots els continguts. El 18 de desembre va publicarse el primer número del butlletí electrònic “L’Informatiu de Sant Tomàs”. Aquesta publicació, a partir del mes de gener de 2009 i
amb periodicitat bimensual, la rebran els socis, professionals i voluntaris de Sant Tomàs, així com de forma més puntual clients,
entitats i administracions públiques.
Inserció laboral.
El mes de febrer, es va signar, per segon any consecutiu, el conveni de collaboració per al desenvolupament del programa d’inserció laboral de collectius amb risc d’exclusió social Incorpora de l’Obra Social “La Caixa”. Sant Tomàs, a través del seu servei
de formació i inserció laboral, EINA, lidera el desenvolupament del programa a les comarques d’Osona i Bages. Les entitats que
coordina Sant Tomàs són: Creu Roja, Ampans, Adfo-Federació Ecom i Càritas Diocesana de Vic . El programa Incorpora, amb una
durada de 4 anys, té com a objectiu la inserció a l’empresa ordinària de collectius amb dificultats per accedir al mercat de treball.
Creació de noves entitats.
L’Associació Sant Tomàs i l’Associació per a la Integració Social del Deficient – Viver de Bell-lloc, han creat una nova entitat de
caràcter tutelar, que sota la forma jurídica de fundació privada, té com a objectiu donar resposta a la necessitat de pares i tutors
de les persones amb discapacitat intellectual de garantir el benestar i la qualitat de vida dels seus fills quan ells faltin.
Participació en projectes de cooperació internacional.
Durant el 2008 s’ha participat en un total de 3 programes internacionals per la millora de la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intellectual d’arreu del món.
Programa Prêt-à-Intégrer on Sant Tomàs juntament amb la Fundació Privada Mas Albornà i l’ONG CC ONG Ajuda al Desenvolupament durant un període de 2 anys, portaran a terme la integració sociolaboral i l’assistència a persones amb discapacitat i/o
malaltia mental a Mali. S’inicia així per primera vegada un projecte de cooperació a l’Àfrica sobre els eixos discapacitat i malaltia
mental, un repte poc freqüent i amb poques referències.
Programa Learning Lab for Integration coordinat per l'Associació Espirals i on hi formen part vàries entitat catalanes, letones
i angleses amb l’objectiu comú de posar en contacte entitats expertes en inserció laboral i social de persones amb discapacitat intellectual per afavorir l'intercanvi de bones pràctiques i la transferència de coneixements i de models d'atenció. Dos tècnics de
Sant Tomàs van viatjar a Letònia i Anglaterra i han rebut, juntament amb entitats de Girona, una delegació provinent d’aquests dos
països.
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CDIAP Tris Tras
Què és?
El Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç Tris Tras és un centre especialitzat en desenvolupament infantil que realitza un conjunt
d’actuacions assistencials i preventives adreçades als infants de 0 a 6 anys que presenten algun trastorn del desenvolupament o es troben
en una situació de risc social, psicològic i/o biològic. Intervé en les dificultats de criança que puguin alterar el procés de creixement, presta
també suport a l’escolarització en escoles bressol i parvularis i promou la prevenció i la formació de les famílies.
Actualment s’atén prop de 450 infants, tractant qualsevol tipus de trastorn i abordant de forma global les seves necessitats i les de les
seves famílies.

Objectius
• Avaluar globalment la problemàtica de l' infant i la seva família.
• Informar, orientar, donar suport i assessorament a la família.
• Oferir atenció terapèutica a l' infant de forma individualitzada o en petits grups
• Orientar i donar suport a les escoles d'educació infantil.
• Fer el seguiment de l'evolució de l' infant.
• Collaborar en els programes de prevenció i detecció.
• Participar i dur a terme tasques de recerca, docència i formació.
Els àmbits d’intervenció són:
• L' infant i la seva família com a unitat de desenvolupament.
• La família.
• L'entorn natural en què es desenvolupa l' infant.
• La societat.
Des de la intervenció terapèutica integral es treballa en totes les àrees del desenvolupament, per tal d’ajudar a créixer l'infant de forma
global i harmònica.

L’activitat durant el 2008
Evolució del servei
Durant el 2008 s’han atès a 446 infants, un 11% més que l’any passat. Es va iniciar l’any amb 282 infants atesos, al llarg de l’any hi ha hagut
117 baixes i 164 altes, finalitzant el 2008 amb 329 històries obertes. Les baixes s’han produït en un 48% dels casos per bona evolució, un
23% s’han derivat principalment a l’escola ordinària, un 12% a altres centres especialitzats (públics i privats), i un 3% han estat derivats a
escoles d’educació especial. Els principals motius de les consultes han estat: trastorn de llenguatge, trastorn motriu i retard evolutiu global. Un 65% dels infants s’han atès al centre de Vic, i el 35% restant al centre de Manlleu.
Una altra dada destacable és el nombre de reunions de coordinació, 889 en total, que s’han realitzat amb els serveis sanitaris (12), centres
d’ensenyament (831), serveis socials de la zona (20) i amb el teixit social (18).
Personal i nou equip directiu
Durant el 2008 l’equip del Tris Tras s’ha incrementat amb 3 professionals a jornada completa, passant a tenir una plantilla de 22 persones.
Des del mes de desembre el centre compta amb un nou equip directiu format per una coordinadora del centre de Vic, una coordinadora
del centre de Manlleu, i una directora del CDIAP.

Conveni CDIAP
El mes de maig es va publicar el 1er Conveni laboral pels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Catalunya.
Formació
S’han realitzat 11 accions formatives de caràcter intern, entre jornades i cursos, i 2 postgraus, en total hi han assistit 8 professionals.
També s’han dut a terme accions formatives i d’assessorament a professionals d’escoles bressol i educació infantil (0-3 anys) en tots els casos
que s’atenen al CDIAP.
Xerrades
Durant l’any s’han realitzat 4 actes de divulgació en diferents àmbits: “Què és el CDIAP?” adreçada als alumnes del mòdul de Tècnic en
educació infantil, “Créixer amb tu: Cura, desenvolupament i educació dels infants” organitzada pel Pla Educatiu d’Entorn de Manlleu, “Trastorns
mentals greus en la infància” dins el marc de La Marató de TV3, i “Som pares que hem passat per moments molt similars als vostres. Voleu
conèixer la nostra experiència?” dins el Programa pare a pare.
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Escola Estel
Què és?
L'Escola Estel és una escola d'educació especial de la comarca d'Osona que ofereix un conjunt de serveis, recursos i ajuts relacionats amb l'educació i l'atenció dels alumnes amb discapacitat intellectual.

Objectius
La finalitat de l'Estel és potenciar al màxim el desenvolupament de les capacitats dels alumnes i preparar-los per viure de la forma
més autònoma i independent possible, oferint-los suports individualitzats que promoguin resultats personals valuosos. L'Estel vol
convertir-se en un autèntic centre de recursos per a l'educació especial i de suport a la inclusió per a les escoles ordinàries de la
comarca.

L’activitat durant el 2008
Per aquest curs s’han establert uns objectius generals. Aquest objectius són els que orienten la tasca educativa del centre i l’elaboració de les línies de curs. Els objectius són els següents:
Establir i acordar un pla de millora de l’Estel per un període de tres/quatre anys tant en els aspectes organitzatius com d’intervenció pedagògica.
Iniciar l’elaboració dels nous currículums escolars en les etapes d’infantil, primària i secundària i transició a la vida adulta.
Fomentar la formació interna amb l’objectiu d’actualitzar el que representen les millors pràctiques educatives aplicades als alumnes
amb discapacitat intellectual
Elaborar el pla de suport conductual a nivell d’escola en el que s’especifiquin les expectatives que s’esperen pels alumnes i mestres i
les formes que s’ensenyaran i avaluaran.
Alumnat
L’Estel ha atès durant el curs 2008-09 a 85 alumnes en el centre i ha donat suport a la seva escolarització a 18 alumnes integrats.
Els alumnes del centre estan distribuïts de la següent manera:10 alumnes en l’etapa d’educació infantil , 29 alumnes en l’etapa de
primària, 19 alumnes a l’etapa de secundària i 27 alumnes en l’etapa de transició a la vida adulta. Del total d’alumnes 10 estan en
règim d’escolarització compartida.
Els alumnes atesos per l’Equip de Suport a l’Escolarització estan distribuïts en les següents etapes: 8 alumnes a l’etapa de primària i
10 alumnes a l’etapa de secundària obligatòria.
Aquest curs, 6 alumnes de l’Estel acaben la seva escolaritat. D’aquests, 2 alumnes passen al Centre Riudeperes i els altres 4 s’incorporen al TAC Osona.
L’Estel ha continuat donant suport a quatre escoles ordinàries per portar a terme projectes i propostes de treball per millorar
l’atenció a la diversitat.
Professorat
Els professionals de L’Estel han participat en un total de 10 accions formatives, entre cursos i seminaris.
Programa de pràctiques
Aquest curs han realitzat pràctiques 3 alumnes de l’especialitat d’educació especial de la Universitat de Vic, i 1 alumna de fisioteràpia de la Universitat de Vic.
Visites al centre
Han visitat l’escola els alumnes de 3r curs de la Universitat Ramon Llull. També han visitat el centre les alumnes del curs de treballadores familiars que organitza el Consorci del Lluçanès.
Activitats
Al llarg de l’any s’han realitzat diverses sortides com una visita a TV3, a la fàbrica de iogurts Danone, a Maryneland i a l’auditori.
S’han organitzat festes com la Castanyada, Nadal, el Carnestoltes i Sant Jordi, i colònies a Salou i a Mallorca. S’ha participat en un
taller de robòtica organitzat per la caixa de Manlleu; un taller de pa promogut per la Universitat de Vic i en l’Operació tennis. Els
alumnes de secundària han participat en el programa “L’escola a l’esport. L’esport a l’escola”. Dos alumnes de secundària formen
part del consistori infantil de l’Ajuntament de Vic. De l’onze al quinze de maig s’ha celebrat la setmana del medi ambient. Uns
quants alumnes de primària II i secundària han participat en la cantata “les veus misterioses” juntament amb altres alumnes de les
escoles de Vic. També des de l’AMPA s’han organitzat un seguit d’activitats lúdiques i esportives. Pel que fa a les pràctiques laborals
3 alumnes les han fet a l’empresa ordinària, 8 alumnes al CET de Manlleu i 3 alumnes al STO de Calldetenes.
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Eina Servei de Formació i Inserció Laboral
Què és?
EINA facilita la formació i suport necessari durant el procés d’inserció laboral i social de persones amb discapacitat intellectual a
diferents empreses de la Comarca. També realitza un seguiment laboral als treballadors ja contractats per garantir l’estabilitat dels
llocs de treball. A més a més realitza actuacions en altres àmbits en funció de les necessitats de cada persona . A Eina hi treballen 6
professionals.

Objectius
Facilitar el suport necessari perquè la persona pugui accedir i mantenir un lloc de treball a l’empresa ordinària. Aquest suport van
dirigit tant a la persona com a l’entorn laboral. Atendre a la persona de manera individualitzada i en funció de les seves necessitats,
en altres àmbits com ara en la formació continuada i el lleure o l’àrea de la salut, entre altres.

L’activitat del 2008
Usuaris
S’han rebut 38 demandes per entrar al servei. Durant el 2008 s’han incorporat 13 altes i s’han produït 7 baixes. La mitjana de persones ateses ha
estat de 100. A 31 de desembre, es prestava el servei a 103 persones, de les
quals 90 estaven contractats (un 68% amb contracte indefinit), 8 en procés
de formació, i els 5 restants en borsa de treball. Les empreses on treballen
són molt diverses, predominant les del sector de l’alimentació i de la distribució (supermercats).

5%

8%

Treball
Formació

87%

Borsa de
treball

Formació
S’ha portat a terme dos cursos de formació laboral per aturats, amb un
total de 21 participants: un curs de formació en coneixements bàsics sobre el món del treball, i un curs específic sobre “ Iniciació
als sectors dels manipulats i dels supermercats. En total els alumnes han realitzat 23 períodes de pràctiques en empreses.
En els cursos de formació continuada, que s’organitzen juntament amb el Tac osona, hi ha participat 33 persones. Aquest anys s’ha
fet cursos de: Administra la teva butxaca, Fotografia digital, Cuina d’estiu, Habilitats socials, Cuida’t menjant, lectura fàcil (a la Biblioteca de Tona) i Acadèmics funcionals.
Insercions laborals i seguiments
23 persones s’han incorporat a un nou lloc de treball en diferents empreses. La mitjana mensual de seguiments, es a dir, de persones ja contractades, ha estat de 84 treballadors. Finalment, 8 persones han perdut el seu lloc de treball.
Lleure i vacances
34 persones han participat en activitats de lleure i vacances. Un grup va anar a la Seu d’Urgell per Setmana Santa, a l’estiu dos grups
van anar a Marina d’or (Castelló) i a Menorca respectivament. Es va fer una sortida de lleure a veure el musical Fama.
Prospecció d’empreses
Durant el 2008 Eina va contactar amb 140 empreses, dels quals van sortir els 23 llocs de treball i els 23 de pràctiques. El % de contactes en relació als llocs de treball aconseguits ha estat del 15%.
Nous projectes Desenvolupats
S’han presentat 10 projectes, o bé al Departament de la Generalitat o a obres socials de Caixes d’estalvis, dels que se’n han aprovat 8. Cal destacar el desenvolupament de tres projectes: la participació en el programa INCORPORA de l’obra social de la Caixa,
on Eina porta la coordinació del grup Barcelona Nord format per cinc entitats d’Osona i el Bages; el desenvolupament de l’estudi
sobre “valoració del servei i detecció de necessitats per part de les famílies d’Eina”, també de l’obra social de la Caixa; i l’ impartició del curs de formació específica “Iniciació als sectors de manipulats i supermercats”, aquest subvencionat per l’obra social de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
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Tac-Osona Centre Especial de Treball
Què és?
El Centre Especial de Treball Tac-Osona és una empresa social on la major part dels seus treballadors són persones amb discapacitat
intellectual, però també amb altres tipus de discapacitat.

Objectius
La seva finalitat és la creació de llocs de treball estables, ajustats a la realitat del mercat i orientats a la integració de les persones amb
discapacitat. A través d'un treball remunerat i la prestació de serveis d'ajustament personal i social es pretén aconseguir la seva realització
personal, laboral i econòmica.

L’activitat durant el 2008
Seccions laborals
Dintre del ventall de seccions laborals que ofereix el CET ( serveis industrials, enclavaments laborals, serveis de jardineria, de neteja i
conservació, de medi ambient i de vigilància d’aparcaments i zones blaves) s’ha incorporat la de cuina central per a collectivitats, prestant
-se aquest servei a l’Escola Estel, al Centre Ocupacional i al mateix CET.
Treballadors
Respecte l’any 2007 s’han creat 9 nous llocs de treball, comptant a 31/12/2008 amb 130 treballadors amb discapacitat intellectual i 25
amb discapacitat física o sensorial. Un 78,5% dels treballadors amb discapacitat tenen un contracte indefinit i el 21,5% restant un contracte
temporal.
S’han produït 6 baixes de treballadors i treballadores de les diferents seccions laborals del Centre Especials de Treball. D’aquests 6 treballadors els motius han estat diversos: 2 treballadors han causat baixa voluntària, 2 causen baixa per finalització de contracte, 1 treballador ha demanat excedència, i 1 treballador ha canviat de servei passant al Centre de Teràpia Ocupacional.
S’ha donat suport a la inserció de 26 nous treballadors en les diferents seccions laborals del CET.
32 treballadors han canviat de secció de forma estable per demandes dels mateixos treballadors/es o per necessitats de producció del
CET.
Programa de pràctiques
Durant l’any 2008, 19 alumnes han estat realitzant un total de 28 pràctiques al Centre especial de treball. Els alumnes provenen de diferents serveis de l’Associació: Formació laboral de l’escola l’Estel, Servei Ocupacional d’Inserció del Tac Osona i del Servei de Formació i
Inserció Laboral amb suport Eina.
Formació
S’han realitzat 4 cursos de formació interna permanent on hi han participat 23 treballadors/es.
S’han realitzat 7 cursos de formació externa on hi ha participat 45 treballadors/es.
Atenció a les demandes
S’han atès 44 demandes de feina/ocupació. S’ha dissenyat i establert un protocol de derivació entre serveis a nivell d’Associació.
Lleure i vacances
84 treballadors en total han participat al conjunt d’activitats de lleure (vacances) organitzades durant el 2008, sota la coordinació del Club
CAR.
Seleccions de personal
S’han realitzat 21 seleccions de personal.
Xifra de negoci
En l’evolució de la xifra de negoci observem un creixement continuat de la facturació externa, un 9,67% el 2008 respecte el 2007 i el pes
que la jardineria i la neteja i el manteniment d’espais tenen dins el volum global de negoci, el 56%.
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Tac-Osona Centre Ocupacional
Què és?
El Centre Ocupacional Tac-Osona és un establiment destinat a l'atenció de persones amb discapacitat intellectual en edat
laboral. Constitueix l'alternativa a la inserció laboral de persones adultes amb discapacitat intellectual que no tenen un nivell
d'hàbits i habilitats suficient per accedir a un contracte de treball.
El Centre Ocupacional disposa de dues àrees d'activitat ben diferenciades: el Servei de Teràpia Ocupacional i el Servei Ocupacional
d'Inserció, ambdues destinades a prestar serveis d'ajustament personal i social i formació laboral.
El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) dóna suport a través dels seus professionals en les àrees d'ajustament personal i
social i d'ocupació terapèutica. S'adreça a aquelles persones que tenen unes necessitats d'atenció individual que els impedeixen
incorporar-se a l'empresa ordinària o a un Centre Especial de Treball.
El Servei Ocupacional d'Inserció (SOI) està orientat al manteniment i a la potenciació de les capacitats laborals segons les
possibilitats de la persona, amb l'objectiu d'adaptar-se un entorn de treball el més normalitzat possible i aconseguir, com a resultat,
un contracte laboral.

Objectius
• El STO té per objecte facilitar als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, serveis de teràpia ocupacional a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cadascú i a través d'un programa individual de rehabilitació, la seva
màxima integració social.
• El SOI té per objecte potenciar i conservar les capacitats laborals de l'usuari per tal que aquest estigui en disposició d'integrar-se
a l'activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin, preveient també, quan les necessitats d'atenció individual de l'usuari ho
requereixin, l'orientació envers el Servei de Teràpia Ocupacional.

L’activitat durant el 2008
El Centre Ocupacional ha comptat al 2008 amb un equip de 31 professionals. Ha atès 117 persones als centres de Manlleu (40) i
Calldetenes (77).
Un fet a destacar ha estat l’acreditació ISO 9001:2000 de Tac-Osona i Servei d’Habitatge Clarella: Tac Osona compta amb un Sistema de Gestió de Qualitat (SGQ) conforme amb els requisits de la norma ISO 9001:2000. Aquest SGQ, permet demostrar la seva
capacitat per a prestar un servei conforme i aconseguir la satisfacció de tots els usuaris, famílies i professionals.
Els centres ocupacionals de Tac-Osona i del Servei d’Habitatge Clarella (pàg. 9) estan inclosos en una mateixa Àrea a nivell organitzatiu i funcional. Alguns professionals de l’Àrea desenvolupen diferents responsabilitats en els diferents serveis de manera coordinada, assegurant així una intervenció integral per a cadascun dels usuaris i les seves famílies.
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Servei d’Habitatge Clarella
Què és?
El Servei d'Habitatge Clarella combina dos nivells de servei: les Llars Residència i el programa de suport a l'autonomia a la pròpia
llar, ja sigui en pisos gestionats per l'Entitat o bé en les llars familiars o d'origen.
La Llar Residència Clarella és un servei d'atenció personalitzada, en l'àmbit de serveis socials especialitzats, que té per objecte
facilitar, de forma temporal o definitiva, una vida independent i desinstitucionalitzada a aquelles persones amb un grau de discapacitat intellectual igual o superior al 33%. De manera generalitzada totes les persones que hi resideixen tenen la part central del dia
ocupada per la seva relació laboral amb el CET o per la seva activitat en el Centre Ocupacional durant els dies laborables.
El Programa de suport a la pròpia llar està adreçat a aquelles persones amb discapacitat intellectual per a les que viure soles no
és viable, però que es veurien limitades en la seva autonomia pel fet de viure en una Llar Residència. També s’adreça a persones
que volen continuar vivint al seu propi domicili o que volen independitzar-se de la llar d'origen o família compartint habitatge.
Aquestes persones reben un suport intens però intermitent, concentrat en aquells aspectes on necessiten una major atenció o
supervisió. També són ateses en recursos ocupacionals o d’inserció sociolaboral duran les hores centrals del dia.

Objectius
El Servei d'Habitatge Clarella té com a finalitat afavorir la màxima independència i autonomia personal i social dels usuaris, per tal
d'aconseguir una millor qualitat de vida:
• Afavorir el desenvolupament individual. Aquest objectiu, basat en el creixement personal, contempla que la persona afectada amb
un dèficit intellectual, pugui entendre més aspectes de la vida per tal d'assolir un grau d'autonomia personal superior, tot desenvolupant la iniciativa personal, així com l'equilibri afectiu i emocional.
• Afavorir el desenvolupament de la vida comunitària. Pretén promoure que la persona pugui assumir responsabilitats en el funcionament de la llar, tot respectant la intimitat i llibertat individual i fomentant la convivència solidària i respectuosa amb les companyes i companys.

L’activitat durant el 2008
L’any 2008, el servei habitatge ha atès de manera estable 50 persones en les seves necessitats d’habitatge i suport a la vida autònoma. D’aquestes persones 32 han estat ateses a les Llar Residència que l’entitat té a Vic i a Manlleu i 18 dins el programa de suport a
l’autonomia a la llar; 11 en pisos compartits i gestionats per la pròpia entitat i 7 en domicili particular.
El nombre de sollicituds de servei d’habitatge ha incrementat la llista d’espera fins a un total de 46 persones. Seguint la tendència
dels darrers anys es tracta de persones amb un nucli de suport familiar que ha anat envellint i que actualment no és capaç de fer
front a les demandes de suport de la persona amb discapacitat en l’àmbit de la vida autònoma a la llar, pel qual es comencen plantejar recursos de llar- residència de l’entitat i per tant una necessitat de suport.
El mes de desembre es va posar en marxa el primer dels pisos del C/Sant Sixt de Vic que van acollir tres persones al Programa de
Suport a l’Autonomia a la llar.
El mes de novembre es va signar a Sant Pere de Torelló el conveni de collaboració entre l’Ajuntament i l’Associació Sant Tomàs
que ha de permetre la creació d’un servei d’habitatge tutelat per a persones amb discapacitat intellectual al sector del Polvorí.
L’Ajuntament cedirà a l’Associació dos dels 17 pisos de lloguer que l’INCASOL construeix en uns terrenys cedits per l’Ajuntament.
Els dos habitatges formaran una única unitat de convivència que acollirà 8 persones. L’habitatge disposarà de dues habitacions dobles i quatre individuals amb espais i serveis comuns com menjador, sala d’estar, cuina i bugaderia.
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Centre Riudeperes
Què és?
El Centre Riudeperes és un servei i establiment de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, gestionat i administrat per l'Associació de Sant Tomàs - PARMO.
El Centre Riudeperes compta amb un equip de 80 professionals i disposa de dos serveis: el servei d'acolliment residencial (56 places amb servei les
24 hores els 365 dies de l’any) i el servei d'acolliment diürn (7 places i presta servei 8 hores diàries, de dilluns a divendres), ambdós destinats a
persones amb discapacitat intellectual que requereixin suport generalitzat i que poden presentar problemes de salut i/o de salut mental afegits.

Objectius
 Proporcionar a les persones ateses una llar substitutòria a la pròpia, que atengui a les necessitats individualitzades de rehabilitació i terapèutiques.
 Atendre de forma integral per tal de promoure el benestar general i la millora de la qualitat de vida de les persones ateses així com de les seves
famílies.
 Afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d'autonomia personal i social.

L’activitat durant el 2008
Professionals
A partir del mes de setembre s’incrementen en un 25% les hores de dedicació de fisioteràpia.
Atenció als professionals
A l’abril s’inicia l’activitat de IOGA pels professionals del Centre.
A partir del mes de setembre es fa formació sanitària a una professional de l’ATE per a realitzar tasques de suport d’infermeria.
Atenció a l’usuari
S’inicia un nou projecte per a la millora del benestar físic i emocional dels usuaris: la musicoteràpia, i tenen continuïtat els projectes de psicomotricitat, d’arteràpia i hipoteràpia iniciats el 2007.
Elaboració de diferents materials lúdics i s’ofereixen nous recursos i activitats en el lleure, Compra de material de lleure divers.
El 90% dels usuaris del Centre tenen ja la resolució feta de la Llei de la Dependència, i el 10% restant estant fets els tràmits en espera de la resolució.
Funcionament i organització
Creació del Grup de Millora del Funcionament d’entre setmana , i continuïtat del Grup de Millora de Caps de setmana i festius.
Implantació i valoració del Protocol de Benvinguda i del projecte de formació pels nous professionals que s’incorporen a treballar al Centre.
Manteniment de les installacions (treballs de pintura i fusteria,tancaments d’alumini, illuminació exterior,), adquisició de mobiliari per a fisioteràpia
i millores en l’equipament d’altres àrees del centre.
Installació nova de tot l’enllumenat d’emergència, així com del Sistema d’alarma contra incendis, d’un tendal permanent en un dels patis, complementant a l’installat l’any anterior, i installació de tendals extensibles en el tercer i darrer dels patis; tot aquest material ha estat finançat per
l’ICASS.
Participació amb Projectes de l’Administració
Assistència a l’entrega de premis del concurs Nous Genis, concurs organitzat pel departament d’Acció Social i Ciutadania.
Participació en el programa” MUSEU ESPAI COMÚ D’INTEGRACIÓ”, dins la programació del Departament d’Educació.
Participació en el projecte L’AUDITORI APROPA, projecte que té el suport del Departament d’Educació de la Generalitat i de l’Institut d’Educació
de l’Ajuntament de Barcelona.
El Centre ha fet els tràmits pertinents amb la MANCOMUNIAT LA PLANA com a entitat coordinadora,per a ser Entitat d’Acollida d’un Projecte
de Voluntariat Europeu del departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Pel proper 2009 s’espera l’arribada del voluntari.
Durant aquest any 2008 el Centre Riudeperes ha estat centre collaborador del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, concretament de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
Activitats
S’han realitzat un total de 25 sortides a la comunitat, 10 més en relació l’any anterior, entre les quals s’ha visitat el Cosmocaixa, s’ha anat a concerts a l’Auditori, al Magma, a la Patum de Berga, així com sortides d’una jornada a la platja i també s’ha anat a diferents fires, concerts i celebracions fetes en els diferents pobles de la comarca.
Destacar un increment important en el nombre de sortides a la comunitat, afavorit per les actuacions voluntàries de molts professionals del centre.
Durant tel 2008 es va realitzar, com ja és habitual cada any, el Servei de vacances, del qual en van gaudir un 57% dels usuaris del centre; un augment important en relació al 2007, que en van poder gaudir el 30%. S’han celebrat els Reis, el Carnestoltes, la festa de la Primavera, Sant Jordi, Sant
Joan, la festa de l’estiu, la Festa Major, la castanyada, el Nadal i Cap d’any.
Voluntariat
Durant el 2008 4 persones han realitzat tasques de voluntariat al centre.
Formació
S’han ofert a tots els professionals 10 accions formatives internes i s’ha assistit a 7 accions formatives i/o jornades externes.
Programa de pràctiques
Aquest 2008 el Centre Riudeperes i la Universitat de Girona han signat un conveni de pràctiques.
Han realitzat pràctiques al centre un total de 6 alumnes del Programa per a la Millora de l’Ocupabilitat ILO-SER, concretament del curs de formació de Treballadores familiars en el sector de serveis d’atenció a les persones dependents; tres alumnes de l’IES Antoni Pous de Manlleu, concretament del mòdul formatiu Tècnic superior en Integració Social, 2 alumnes de la Universitat de Vic,de l’especialitat de fisioteràpia, i finalment 1 alumne de la Universitat de Girona, de l’especialitat d’Educació musical.
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Servei de Respir
Què és?
Sant Tomàs compta amb dues modalitats de servei de respir a les famílies:
El servei d'acolliment temporal, que facilita a persones amb discapacitat intellectual que viuen amb la seva família acolliment
en altres famílies de l'entorn més proper per fer que els familiars puguin gaudir d'uns dies de descans.
I el servei de personal de suport i acompanyament, que proporciona a la família, personal per atendre al fill o filla en les
situacions que ells no se'n poden fer càrrec. Aquest servei es coordinat per l’Associació però en gestiona els recursos la federació
APPS.

Objectius
Amb aquests dos serveis Sant Tomàs pretén:
• Millorar la qualitat de vida de les famílies que tinguin algun membre amb discapacitat intellectual.
• Oferir a les famílies oportunitats de descans de la seva funció cuidadora.
• Oferir a la persona amb discapacitat noves oportunitats d'interacció, ampliant el ventall de relacions i activitats a realitzar.
• Promoure la sensibilització de les famílies acollidores i el personal de suport cap a la persona amb discapacitat i el seu entorn.

L’activitat durant el 2008
Servei d’acolliment temporal
El nombre total d’acolliments que s’han portat a terme durant l’any 2008 és de 172 , això suposa un lleu descens envers l’any
anterior que va ser de 187, tot i que és un dels anys amb major nombre d’acolliments des de que és va iniciar els servei.
El nombre total de dies d’acolliment ha estat de 3275 dies, el que suposa una disminució de 6 dies respecte l’any anterior però
sense assolir els 355 dies de l’any 2005.
El nombre d’usuaris que han utilitzat el servei de respir aquest any ha estat de 42 persones, 6 de les quals no estan vinculades a
cap Servei de l’Associació , provenen de serveis socials d’algun ajuntament , de l’escola on assisteix o d’un altre Centre especial de
Treball. Al llarg del 2008 s’han donat d’alta 7 usuaris nous.
El nombre de famílies acollidores que al llarg de l’any han fet acolliment és de 46 això suposa un augment respecte a l’any anterior en què varem comptar amb 42 famílies per fer aquests respirs.
Amb les dades anteriors es constata que el nombre d’acolliments i en dies d’acolliment, que s’han dut a terme han sofert un lleu
descens, però al mateix temps el nombre de famílies que ha gaudit d’aquests dies de respir s’ha incrementat, i això significa que les
persones cada vegada en fan més ús del servei al llarg de l’any.

Servei de personal de suport i acompanyament
El programa dóna suport per unes hores al fill amb discapacitat, ja sigui realitzant activitats o fent algun acompanyament. El preu
hora de la persona de suport està subvencionat en un 60% del cost total.
La valoració general d’aquest any 2008 és positiva, tot i que no se’ns ha aprovat totes les hores sollicitades, donat l’augment de la
demanda que té l’APPS. 40 famílies han utilitzat el servei, algunes en més d’una ocasió, i s’han concedit en total 2318,5 hores
subvencionades, suposant un lleuger augment respecte a l’any anterior ( 2007: 2005 hores subvencionades). Els motius més freqüents de demanda d’un cangur han estat els motius laborals, i els acompanyaments al centre. 41 persones han participat en el programa fent de “cangurs” o realitzant diferents acompanyaments a les persones.
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Club CAR
Què és?
El Club CAR és un servei sense finalitat de lucre que ofereix oportunitats diverses de lleure i esport en entorns propers i comunitaris a joves, adolescents i adults amb discapacitat intellectual de la comarca d’Osona.

L'esport millora l'estat físic de la persona i sobretot possibilita i fomenta la seva capacitat d'elecció i de relació amb la societat.
El lleure és un àmbit fonamental i necessari per a la vida de qualsevol persona. Tothom té dret a gaudir d'aquest espai. És el temps
que dediquem al descans, a relaxar-nos, a fer allò que ens agrada, ja sigui sols o compartint-lo amb persones de la nostre elecció.
Per això, des del servei de lleure hem de cercar els recolzaments que afavoreixen el creixement i desenvolupament personal.

Objectius
• Facilitar la participació dels joves i adults amb discapacitat intellectual en el món del lleure i l'esport, organitzant diferents activitats.
• Potenciar l'adquisició d'uns hàbits i recursos necessaris per tal que les persones amb discapacitat intellectual puguin gaudir de
manera autònoma de les activitats lúdico-esportives que els hi ofereix l'entorn comunitari.
• Millorar de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intellectual.
• Desenvolupar les habilitats socials.
• Potenciar i donar continuïtat a les diferents relacions personals que puguin sorgir de manera natural durant les activitats.

L’activitat durant el 2008
Usuaris
Hi ha hagut un notable increment en el nombre de persones ateses. S’ha passat de 153 el 2007 a 179 el 2008, d’edats compreses
entre els 12 i els 65 anys. Això ha estat degut principalment a l’ampliació de torns de vacances que es fan al llarg de tot l’any, i a
l’integració que es fa de nois i noies en activitats que organitza la comunitat (centres cívics de Vic i Manlleu). Per activitats a les
vacances hi ha participat 144 persones, 153 a les sortides i excursions de cap de setmana, 37 a les activitats de lleure intersetmanal i 141 a les activitats esportives.
Activitats
Sortida a l’Imax: durant tot un diumenge, un grup dels nois i noies del CAR, anem a passar el dia a Barcelona, i aprofitem la tarda
per veure una pellícula al cinema IMAX Port Vell.
El Torneig Primavera (l’arrossada): durant tot un diumenge celebrem una trobada amb altres centres que atenen nois/es amb discapacitat intellectual. Comencem la jornada amb unes mini-lliguetes de bàsquet, petanca, futbol sala, hoquei i tennis-taula on hi participen tots els nois/es dels centres que s’han inscrit al Torneig, continuem al migdia fent l’arrossada tots junts, després hi ha el lliurament de trofeus i medalles de participació per tots els esportistes i acaba el dia amb un ball de festa.
Sant Jordi (venda de roses): amb els nois/es de l’esplai muntem una parada de roses on en venem i aprofitem per exposar diferents
dibuixos, activitats manuals fetes per ells relacionades amb la diada.
El Carnestoltes: cada any els nois i noies participen al carnaval de Sant Hipòlit de Voltregà, juntament amb els monitors es disfressen i s’afegeixen a la rua que s’organitza al poble. La festa acaba amb un ball al pavelló de la mateixa població.
Sortides de cap de setmana: l’esplai lloga una casa de colònies durant un cap de setmana on hi anem pares, nois/es del CAR i els
monitors. Preparem activitats on hi participem tots i així també convivim amb les famílies i ens coneixem millor.
L’obra de teatre: tots els dimarts al local tenim un grup que fa teatre, fem tècniques d’expressió corporal, dinàmica de grup,...i s’aprofita per preparar una obra que a final de temporada representen davant de familiars, amics i companys de feina, tot i que durant
aquest any s’han realitzat actuacions per diferents pobles de la comarca, oferint a un gran ventall de gent la possibilitat de gaudir
d’una magnifica obra de teatre.
Servei de vacances: Aquest any s’han ampliat els torns de vacances, oferint la possibilitat d’accedir a aquest a nois i noies de l’esplai
de lleure que no poden fer-ho a l’època d’estiu, el total dels torns han estat vuit distribuïts de la següent manera: 1 torn a Santa
Susanna i Saragossa (Setmana Santa), 1 torn a les Llosses (Pont 1 de maig), 2 torns a Jaca (Agost), 1 torn a Palamós (Agost), 1 torn
a Menorca (Agost), 1 torn a Cambrils (Pont 11 de setembre) i 1 torn a Olot (pont de la Puríssima).
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Els projectes de l’Entitat per al 2009
La cuina de Sant Tomàs.
Abans de què finalitzi el mes de juny està previst que es posin en funcionament les noves installacions de la cuina central a la Finca
de Sant Tomàs. Sota el nom comercial de “La Cuina de Sant Tomàs” continuarà donant servei als diferents centres de l’Associació
i iniciarà la comercialització de serveis de càtering inicialment a menjadors escolars i residències geriàtriques, no descartant en un
futur ampliar el servei a altres collectivitats com menjadors d’empresa o càtering per actes i celebracions. “La Cuina” esdevindrà
així una nova línia de negoci del Tac-Osona, fonamentada en l’experiència acumulada al llarg d’anys de servei als alumnes de l’escola
Estel, als usuaris del Centre Ocupacional i del Centre Especial de Treball. Les installacions de la cuina han estat finançades en bona
part per l’Obra Social de Caja Madrid i tenen una capacitat màxima de 1000 menús diaris.

Nou servei d’atenció domiciliària.
Recollint una demanda familiar, Sant Tomàs es donarà d’alta davant del Consell Comarcal d’Osona per poder prestar serveis d’attenció domiciliària dins del marc de la Llei de la Dependència. Els usuaris d’aquest nou servei seran persones amb un alt grau de
dependència, principalment del Centre Ocupacional, el Centre Riudeperes i l’escola Estel. La possibilitat de formar part de l’eqquip assistencial s’oferirà inicialment a treballadors de l’Associació que estiguin treballant a jornada parcial , a fi i efecte de poder
completar la seva jornada laboral. La prestació del servei s’adjudicarà a través de concurs públic restringit que convocarà en breu
el Consell Comarcal d’Osona i, a priori, gràcies a l’experiència i coneixement del collectiu de persones amb discapacitat intellectual de la comarca es preveu que la resolució del concurs pugui ser favorable a l’Associació.

Noves installacions de l’Associació.
Des de desembre de 2008 les obres de millora i ampliació de la nau de Sot dels Pradals són una realitat. El trasllat dels Serveis Generals d’Administració, el Club Car, el Servei de Formació i Inserció Laboral Eina, el Servei d’Habitatge i el Servei de Respir, el febrer de 2009, dota a aquests serveis d’uns espais amplis, moderns, ben illuminats i amb tot l’equipament necessari per poder dur a
terme el seu treball diari en millors condicions, cosa que repercutirà en una millora en l’atenció a l’usuari. Les noves installacions
estan equipades amb 3 sales de formació, una d’elles informatitzada i amb una capacitat per a 15 persones, un menjador per a 40
persones , 7 sales de reunions i una sala de juntes. L’aula d’informàtica permetrà tant a professionals com a usuaris accedir fàcilment a formació en noves tecnologies, una acció contemplada en el pla estratègic 2007-2012. La sala de juntes serà utilitzada també com a biblioteca. Totes les publicacions a les que l’Associació està subscrita i tota la bibliografia de la qual es disposi s’anirà dipositant i ordenant per a poder ser consultada en hores d’oficina per qualsevol professional de la casa. El fons bibliogràfic es catalogarà i es publicarà al web de Sant Tomàs per a fer-lo més accessible.

Nou centre ocupacional
Les obres de reforma i ampliació del Centre Ocupacional de Calldetenes, iniciades l’any 2007, continuaran al llarg de 2009. La seva
finalització depèn d’aconseguir fonts de finançament alternatives als recursos compromesos pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, el 50% del pressupost de l’actuació, que a causa de la crisi econòmica no tenen data d’aplicació. Bona part de les obres
realitzades fins a la data han estat finançades amb endeutament i recursos propis, i així es continuarà fent, en la mesura de les possibilitats de l’Entitat, per evitar que l’endarreriment en l’execució de l’obra sigui encara major. Quan les noves installacions es posin en funcionament es crearan 15 places per a nous usuaris i es millorarà substancialment la qualitat en l’atenció a la totalitat d’usuaris del centre.

Integració laboral de persones amb trastorn mental sever: el programa “Anem per feina”
“Anem per feina” és un programa promogut per l’Associació Sinergrup dins dels Projectes Innovadors de la Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball de la Generalitat que té com a objectiu la integració laboral de les persones amb trastorn
mental sever (TMS). Tac-Osona i la resta de CET’S integrats a Sinergrup continuaran treballant durant el 2009 en l’adaptació de les
estructures professionals a les característiques de les persones amb TMS i tancant acords de collaboració amb diferents entitats
de la xarxa de salut mental, que en el cas d’Osona és la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic, amb qui es signarà un conveni que
regularà l’accés de les persones amb TMS als llocs de treball, ajustats a les seves característiques, que es creïn des del Tac-Osona.
Parallelament també es treballarà en la definició de noves activitats empresarials on aquest collectiu pugui desenvolupar la seva
activitat laboral.

Constitució de noves entitats jurídiques
D’acord amb la proposta de la Junta de Govern aprovada per l’Assemblea de Socis del 18 de juliol de 2008 al llarg de l’any 2009 es
procedirà a la constitució de les dues fundacions privades restants, la de serveis empresarials i la de serveis administratius. Aquestes dues fundacions, juntament amb la ja existent de caràcter tutelar constituiran la nova estructura jurídica de l’Associació. Aquest
conglomerat d’entitats permetrà ampliar el nombre de serveis i millorar-ne la qualitat, accedir a més fonts de finançament, optimitzar la gestió interna, preservar la funció social del patrimoni de Sant Tomàs i tractar diferenciadament les dues realitats de l’Associació, la assistencial i l’empresarial.

Més espai per al Tris Tras
A causa del creixement del CDIAP Tris Tras, que ja compta amb 22 professionals i atendrà el 2009 més de 450 infants de 0 a 6
anys, s’iniciarà la recerca d’ubicacions alternatives que ofereixin més espai útil i més qualitat a nivell d’installacions i d’aquesta manera millorar el servei davant d’aquesta demanda creixent.

14

15

Composició de la Junta de Govern
Sr.

Àngel Andreu i Guillem ‑ President (Pare d’una usuària del Centre Riudeperes, ara difunta)

Sra.

Carme Roquer i Soler ‑ Vice‑Presidenta (Sòcia collaboradora i tutora d’un usuari per delegació de l’Entitat)

Sr.

Feliu Puigbó i Coll ‑ Secretari (Soci collaborador)

Sr.

Miquel Riera i Pujol ‑ Tresorer (Soci collaborador i tutor d’una usuària per delegació de l’Entitat)

Sr.

Pere Massaguer i Ramon ‑ Comptador (Soci collaborador)

Sr.

Cèsar López i Martínez ‑ Vocal (Pare d’un usuari del Centre Ocupacional i de la Llar Clarella)

Sr.

Antoni Ramírez i Juvany ‑ Vocal (Pare d’un treballador del Centre Especial de Treball)

Sr.

Josep Preseguer Salarich ‑ Vocal (Pare d’un alumne de l’Escola Estel)

Sr.

Ignasi Cruzate de Palau ‑ Vocal (Pare d’un alumne de l’Escola Estel i esportista del Club CAR)

Sr.

Jordi Jové i Planas ‑ Vocal (Pare d’un treballador del Centre Especial de Treball)

Sr.

Monsenyor Josep Jutglar (Delegat en representació del Bisbat de Vic)

Sra.

Mª Àngels Casals i Font (Regidora Delegada en representació de l’Ajuntament de Torelló)

Sr.

Josep Mª Vila d’Abadal i Serra (Alcalde en representació de l’Ajuntament de Vic)

Sr.

Joan Carles Rovira i Pascual (Regidor Delegat en representació de l’Ajuntament de Manlleu)

Sra.

Eva Freixa i Ors (Regidora Delegada en representació de l’Ajuntament de Calldetenes)

Responsables dels diferents serveis
CDIAP Tris Tras:

Servei de Respir:

Sra. Carme Godayol i Lafont

Sra. Susanna Azaustre i Zurita

Escola Estel:

Club CAR:

Sr. Josep Font i Roura

Sra. Susanna Azaustre i Zurita i Sr. Jordi Tió i Capdevila

Eina Servei de Formació i Inserció Laboral:
Sr. Anna Gutiérrez i Roca
Tac-Osona:

Gerència Associació Sant Tomàs - PARMO

Sr. Ricard Gorgals i Bassols

Ricard Aceves i Torrents

Servei d’Habitatge Clarella:

Serveis Generals d’Administració:

Sr. Abel Fontanet i Braut

Sra. Conxita Ginebra i Vila - Administració i finances

Centre Riudeperes:

Sr. Jordi Llauradó i Vidilla - Adjunt a gerència i comunicació

Sra. Montse Codinachs i Vila

Sr. Carlos Sopeña i Movellán - Recursos humans
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CDIAP TRIS TRAS

SERVEI D'HABITATGE CLARELLA

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

C./ Sot dels Pradals, 7 08500 Vic

C./ de la Riera, 17 baixos 08500 Vic

T. 93 885 44 82 FAX 93 885 01 95

T. 93 889 51 44 FAX 93 881 42 23

habitatge@santtomas.cat

tristras@santtomas.cat
CENTRE RIUDEPERES
Pl. Crist Rei, 7 baixos 08560 Manlleu

Residència i Centre de Dia

T. / FAX 93 851 58 93

Ctra de Folgueroles, s/n 08506 Calldetenes

tristrasmanlleu@santtomas.cat

T. 93 889 33 65 FAX 93 889 32 99

ESCOLA ESTEL

SERVEI DE RESPIR

Centre de Pedagogia Terapèutica

Servei d'acolliment temporal i de personal de suport i acompanyament

C./ Jaume I El Conqueridor, 19 08500 Vic
T. 93 886 33 55 FAX 93 886 71 20
l.estel@santtomas.cat

C/ Sot dels Pradals, 08500 Vic
T. 93 885 41 84

FAX 93 885 01 95

serveirespir@santtomas.cat
EINA
Servei de formació i inserció laboral
C/. Sot dels Pradals, 7 08500 Vic
T. 93 886 05 75 FAX 93 885 01 95
eina@santtomas.cat

CLUB CAR
Club de lleure i esport
C/Sot dels Pradals, 7 08500 Vic
T. 93 885 41 84 FAX 93 885 01 95
clubcar@santtomas.cat

TAC OSONA
Centre Ocupacional
Finca Sant Tomàs, s/n 08506 Calldetenes

Local social
C/ Riera, 19
08500 Vic

T. 93 889 09 64 FAX 93 883 17 99
ocupatac@tac-osona.cat

SERVEIS GENERALS
C./ Sot dels Pradals, 7 08500 Vic

Centre Especial de Treball
Serveis Industrials
Alp, 14 08560 Manlleu
T.93 850 61 19 / 93 850 68 04 FAX 93 851 51 98
Serveis de Jardineria i Neteja
Sot dels Pradals, 7 08500 Vic
T. 93 889 38 02
FAX 93 889 22 01
administracio@tac-osona.cat
Cuina Central
Finca Sant Tomàs, s/n 08506 Calldetenes
T. / FAX 93 886 33 91
lacuina@santtomas.cat

T. 93 885 44 82 FAX 93 885 01 95
administracio@santtomas.cat

