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LA NOSTRA RAÓ DE SER
Aquests primers sis anys de les Fundacions sense el suport de la Caixa 
de Terrassa, podem dir que hem aconseguit l’objectiu de fer-les viables 
econòmicament.

Hem invertit part dels recursos financers en millorar tots els nostres equipaments, 
optimitzant els espais i adaptant-los per  a l’estalvi energètic. Tot això, mantenint 
i millorant tota l’oferta cultural i social, que són la raó de ser de les nostres 
Fundacions.

Des de la Fundació FUPar hem continuat treballant per ampliar les nostres 
activitats amb la intenció d’augmentar les possibilitats de donar més suport 
a persones amb discapacitat intel·lectual. En el marc del programa d’inclusió 
a la comunitat, hem arribat a més de 4.000 alumnes a través d’activitats 
socioeducatives que hem dut a terme amb la col·laboració de més de 49 
centres educatius i entitats del territori, aliats imprescindibles per potenciar la 
inclusió a la comunitat.

D’altra banda,  hem continuat apostant per la formació i la orientació laboral 
com a eines clau per fomentar l’accés al mercat de treball de les persones 
amb discapacitat, i hem experimentat un creixement important en l’oferta 
de programes que oferim. També hem continuat treballant per assolir nivells 
d’excel·lència en l’oferta dels nostres serveis, tant per a empreses com per a 
clients particulars, assolint la xifra de més de 900 empreses i entitats clients que 
han confiat aquest any en nosaltres.

A més, hem ampliat les instal·lacions de jardineria, hem consolidat l’activitat 
a Teixidors i estem treballant per inaugurar aquest any 2019 les noves 
instal·lacions. Tot i això, malauradament estem vivint un moment molt delicat 
per poder assegurar el futur econòmic del Centre Especial de Treball, ja que 
l’aportació de l’Administració és insuficient per mantenir el lloc de treball de les 
persones amb especials dificultats.

Ignasi Cusidó Simón
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LA NOSTRA RAÓ DE SER

Pel que fa a la Fundació Torres Falguera La Llar, tot i que estem en un procés 
de reforma absoluta de les instal·lacions, aquest any hem aconseguit tenir una 
ocupació total, tant a la residència com al centre de dia, procurant minimitzar al 
màxim els efectes d’aquestes reformes en favor del benestar de les persones. 
En aquests moments hem iniciat la darrera fase de les obres, amb previsió 
d’acabar-les a finals d’aquest any 2019. Creiem que aquest esforç ens permet 
assegurar el futur i complir plenament amb les normatives actuals: de seguretat, 
d’estalvi energètic i de confort per a les persones.

Respecte la Fundació Centre Cultural Terrassa podem dir que és, sense 
dubte, el clar exemple de treball diari, que sense fer gaire soroll, ha aconseguit 
posicionar-se com un Centre Cultural de referència a Catalunya. Prova d’això és: 

- Una programació de dansa estable amb 36 anys d’història, portant les millors 
companyies del món, i que ens ha permès ser un centre de referència pel món 
de la dansa.
- Hem seguit portant exposicions de gran prestigi, com són els gravats de 
Rembrandt.
- Hem establert una bona col·laboració amb la Simfònica del Vallès, fet que ens 
ha permès recuperar una programació de música clàssica pel Centre.
- En l’àmbit familiar hem incrementat l’oferta de musicals i espectacles de 
màgia.
- En l’àmbit pedagògic hem continuat col·laborant amb les escoles a través del 
Programa Exploradors de l’Art, per on han passat més de 5.250 alumnes, i hem 
obert un nou programa denominat Exploradors de la Dansa, que en aquesta 
primera edició va cobrir totes les places que es van ofertar (1.400).
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Sense adonar-nos-en, ja han passat els primes sis anys de la legislatura de les 
quatre Fundacions que formen la Fundació Antiga Caixa Terrassa.

Ha estat tot un honor per a mi poder acompanyar-vos en aquest treball que 
s’ha anat fent al llarg d’aquests anys i sentir-me en tot moment recolzat pel 
personal i equips directius que formen totes les Fundacions.

Penso que aquesta professionalitat, entrega i il·lusió són la millor garantia per al 
futur de l’obra social i cultural de les nostres Fundacions.

Vull agrair també al Patronat la confiança dipositada amb la meva persona, amb 
l’Administració i especialment amb l’Ajuntament de Terrassa, que des del primer 
dia sempre ha estat al nostre costat. A tots els patrocinadors, especialment al 
BBVA, que malgrat totes les incerteses del principi, sempre varen confiar amb 
nosaltres.

Moltes gràcies a tots i a totes.

Ignasi Cusidó Simón
President Fundació Antiga Caixa de Terrassa
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QuI SOm I D’ON VENIm

Neix la Caixa d’Estalvis de Terrassa.

Es constitueix UNNIM com a Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell, Terrassa 
amb la finalitat d’expandir-se, créixer i complir amb les directrius del Banc d’Espanya. 

Davant la crisi immobiliària i la pressió del govern espanyol, el FROB passa a controlar la 
seva activitat financera i crea UNNIM BANC, deixant l’obra social separada com a UNNIM 
CAIXA com a continuació dels projectes socials de les antigues caixes.

El FROB adjudica i ven UNNIM BANC a l’entitat financera BBVA, que l’integra dins la seva 
estructura progressivament fins al maig 2013.

Es crea la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA TERRASSA com a fundació Privada, 
totalment independent de qualsevol entitat bancària.

1877

2010
juliol

2011
setembre

2012
juliol

2013
maig
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PATRONAT I DIRECCIÓ FuNDACIONS
PRESIDENT
Sr. Ignasi Cusidó Simón CECOT

VICEPRESIDENTA
Sra. Maria Vidal Sanahuja Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa

PATRONS
Sr. Alfredo Vega López Ajuntament de Terrassa
Sr. Jaume Colom-Noguera Castellví Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa 
Sr. Miquel Font Roca Fundació Busquets de St. Vicenç de Paül
Sr. Marià Galí Segués Cambra Oficial de Comerç, Industria i Serveis de Terrassa 
Sr. Josep Armengol Giralt Institut Industrial de Terrassa 
Sra. Nora Barata Martí Mútua de Terrassa
Sr. Eusebi Cima Mollet Asociación Acondicionamiento Tarrasense (LEITAT)
Sr. Jaume Ribera Segura
Sr. Josep Casajuana Pladellorens

SECRETARI
Sr. Ramon Flo Besora

FuNDACIÓ ESPECIAL ANTIgA CAIxA TERRASSA
Sr. Josep Ribera Segura

 FuNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AmAT ROumENS (FuPAR)
 Sra. Montserrat Lao Gómez

 FuNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT TORRAS FALguERA (LA LLAR)
 Sr. Josep Datzira Navarro

 FuNDACIÓ CuLTuRAL PRIVADA CAIxA TERRASSA (CENTRE CuLTuRAL)
 Sr. Adrià Fornés Alabern
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CENTRE CuLTuRAL
Creat l’any 1980

mISSIÓ
Donar servei a la cultura i a la seva promoció en l’àmbit d’ actuació geogràfica 
de l’Antiga Caixa Terrassa i principalment a Catalunya.

L’activitat se centra en tres línies ben diferenciades:

 Programació d’espectacles.
 Programació d’exposicions d’arts plàstiques.
 Programes pedagògics.

PLANTILLA 12

PRESSuPOST ANuAL 1.552 M€

INgRESSOS
 Administració pública 0,078 M€  4,97 %
 (Ajuntament – Generalitat)

 BBVA 0,277 M€ 17,73 %
 (Mecenes d’honor)

 Privats 0,049 M€ 3,12 %
 (entitats jurídiques)

 Activitat pròpia 0,857 M€ 54,95 % 
 (espectacles, lloguer d’espais, etc.)

www.fundacioct.cat
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eSPeCTaCLeS - PrOGraMaCiÓ PròPia 
 Espectacles 50  

 Funcions 60 

 Espectadors 32.930 

 Ocupació 84%

DANSA | CIRC | TEATRE  | SIMFÒNICA |  MÚSICA | FAMILIARS

eXPOSiCiONS
 Exposicions 33  

 Visitants 98.788 

 Grups escolars 217 

 Alumnat 5.457

EXPOSICIONS | LA GALERIA | FOTOCLUB

CENTRE CuLTuRAL   ACTIVITATS 2018

aLTreS aCTiViTaTS i LLOGUer De SaLeS
 Espectacles 177  

 Funcions 192 

 Espectadors 48.307 

FESTIVALS | PEDAGOGIA DE L’ESPECTACLE | ALTRES
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CiCLe De CONFerÈNCieS

 Conferències 8  

 Assistents 1.900

90 MINUTS PER VIURE

GraU De SaTiSFaCCiÓ
 

 Estudi fet en espectacles 23  

 Grau de satisfacció 96.90 

USUariS CeNTre CULTUraL

187.382 usuaris i usuàries

CENTRE CuLTuRAL   ACTIVITATS 2018

iMPaCTe eN MiTJaNS

publicitat crítiques o aparicions

Premsa 
escrita

231
impactes

Lones 151 Premsa 
escrita

277

Digital 831 dies Banderoles 1.418 Digital 227

Ràdio 140
impactes

Pòsters 10.500 Ràdio 103

TV 34
impactes

Ferrocarrils 
Generalitat

586
cartells

TV 116

Flyers 16.250
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FuPAR FuNDACIÓ
Fundada l’any 1971 – Constituïda com a Fundació el 1985.

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

més de 700 persones vinculades a diferents serveis de la Fundació
 Centre Especial Treball 218
 Centre Ocupacional 161
 Formació i inserció laboral            40
 Suport a la llar 32
 Lleure i esports                               268 

Plantilla de suport i direcció              118

Voluntariat 70

EL NOSTRE ImPACTE I ABAST 
 Targetes client actives   28.122  targetes client
 Clients de Fupar  919  empreses i entitats 
 Tiquets  de compra 47.954 tiquets al garden i rentat de cotxes
 Activitats socioeducatives 4.000  persones externes participants
 Col·laboracions amb 49 centres educatius 
     la comunitat educativa

PRESSuPOST ANuAL 9,1 M€

INgRESSOS ANuALS 

 Administració pública 3,2 M€          35%
 Activitat pròpia  5,9 M€  64,9 %

www.fupar.cat
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FuPAR FuNDACIÓ    ACTIVITATS

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
Oferim programes d’orientació, formació i seguiment laboral per generar de 
manera continuada noves oportunitats de treball que s’adaptin a cada persona 
amb discapacitat. gestiona 7 unitats de negoci:
 Manipulats i termoenvasats

 Impressió digital i serigrafia

 Rentat de cotxes

 Serveis mediambientals:

  Jardineria i neteja d’espais i pàrquings

 Centre de jardinera i floristeria

 Teixidors

 Ambientadors Solidaris Fupar

CENTRE OCuPACIONAL
Servei terapèutic d’atenció diürna per a persones amb nivells de necessitat de 
suport intermitent, limitat i extens. 

SERVEI DE SuPORT A LA LLAR
Servei d’atenció i acompanyament per a persones que opten per viure de 
manera autogestionada i independent.

SERVEI DE LLEuRE
Activitats  per gaudir del temps lliure, formant part de projectes socioeducatius 
i esportius triats en funció dels propis interessos, desitjos i somnis. 

 Companyia de teatre i música Protagonistes Nosaltres, Club esportiu Pingüí, 
 organització i fundació de la Lliga BBVA Hockey Plus, organització dels 
 tornejos inclusius Fem d’Amfitrions.

FORmACIÓ I INSERCIÓ
Servei que ofereix un itinerari personalitzat de formació, recerca activa de feina 
i inserció a l’empresa ordinària.
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FuPAR FuNDACIÓ    INDICADORS

FACTuRACIÓ PER SERVEIS - Centre Especial de Treball
L’àrea empresarial de Fupar diversifica la seva activitat en diferents unitats de 
negoci, generant així llocs de feina estables.

EVOLuCIÓ DE LES PERSONES 
Amb relació terapèutica i laboral

PLANTILLA PER gÈNERE

Centre
Especial
de Treball

Centre
Ocupacional

Equip de
suport i
direcció

Teixidors
Centre de Jardineria
Rentat de vehicles
Serveis Neteja
Serveis Jardineria
Impressió Digital Tèxtil
manipulats/Termoenvasats

CET
CO
Plantilla
de Suport
Total

Homes
Dones
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4.000

3.000

2.000
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FuPAR FuNDACIÓ    INDICADORS

Perfil de les persones amb discapacitat de l’entitat.

CENTRE OCuPACIONAL
grau discapacitat

EDAT mITJANA
De les persones amb discapacitat

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
grau discapacitat

RESIDÈNCIA
De les persones amb discapacitat
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FuPAR FuNDACIÓ    NOuS PROJECTES

FORmACIÓ, ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
Per desenvolupar les competències laborals i treballar en empreses ordinàries
Tracem itineraris personalitzats d’acompanyament durant tot el procés 
d’incorporació al mercat laboral de les persones amb discapacitat. 

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

Inserció laboral

Inserció laboral

Formació

Formació

persones participants

persones participants d’entre 16 i 29 anys

formació

formació

insercions laborals

206h

215h

8

12

14

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

ÀREA D’INSERCIÓ LABORAL 

         35 persones participants vinculades al procés d’inserció laboral 

                    13 persones opten per primera vegada a  un contracte laboral

         377 empreses prospeccionades

Programats concedits durant el 2018:
     Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de 
 persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de salut mental (SIOAS). 

 Projectes Singulars 2018 de Garantia Juvenil per desenvolupar els programes 
Impulsa’t i Creu i Crea.
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LA LLAR FuNDACIÓ
Inaugurada l’any 1949 - Constituïda com a Fundació el 1987. 

mISSIÓ: Contribuir a la millora del benestar de la comunitat i alhora possibilitar 
el desenvolupament i integració social de les persones amb dependència, així 
com de les persones grans, independentment del grau de dependència.

L’objectiu prioritari és acompanyar les persones durant el seu procés de vida 
per millorar el seu benestar, a més, generar coneixement i serveis personalitzats 
per promoure la seva autonomia i dignitat. Des d’una visió holística, crear una 
plataforma de serveis d’atenció a la persona, sostenible i de qualitat (amb 
mitjans propis o integrant aliances amb tercers), oberta i sense afany de lucre.

PERSONES ATESES
 Residència 200
 Centre de Dia 226
 Atenció domiciliària (SAD) 82
 Centre de Fisioteràpia 102
 Restauració Social 1.215 
 Cuina de Textura Modificada 967
 Ortopèdia 2.473

  5.265

Plantilla d’atenció directa i de direcció  147
Voluntariat 60

PRESSuPOST ANuAL 6,6 M €

INgRESSOS ANuALS
 Administració pública 0,9 M € 13,1 %
 Activitat pròpia 5,7 M € 86,9 %www.lallarfundacio.cat
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ÀREES DE SERVEI
RESIDÈNCIA. Ofereix acolliment assistencial temporal o permanent, 
principalment a gent gran amb i sense dependència, tant a nivell privat com 
públic (som centre col·laborador del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies).

CENTRE DE DIA. Ofereix un servei exclusivament diürn, dirigit a persones 
amb o sense dependència, per facilitar a la persona atesa la continuïtat de la 
vida a casa afavorint la recuperació i el manteniment de les seves capacitats.

ATENCIÓ DOmICILIÀRIA. Té per objectiu mantenir les capacitats i facilitar a 
les persones amb dependència, puntual o permanent, el desenvolupament de 
tot tipus de tasques del dia a dia. Els nostres auxiliars s’ocupen de potenciar 
les relacions socials i l’autonomia de la persona.

ORTOPÈDIA ACTIVA. Ofereix acolliment assistencial temporal o permanent, 
principalment a gent gran amb i sense dependència, tant a nivell privat com 
públic.

APARTAmENTS AmB SERVEIS. Habitatges tutelats destinats a persones 
grans amb un grau suficient d’autonomia personal. 

RESTAuRACIÓ SOCIAL. Elaboració diària dels menús de la Residència, el 
Centre de dia i el Servei d’atenció domiciliària. A més, aquest servei també es 
dirigeix a particulars de Terrassa i comarca, així com a col·lectius externs de 
qualsevol població de la província de Barcelona. 

CENTRE DE FISIOTERÀPIA. Servei de rehabilitació per a totes les edats amb 
dolències diverses. Disposa d’unes instal·lacions accessibles i habilitades així 
com d’un equipament modern, adaptat a tot tipus de necessitats.

LA LLAR FuNDACIÓ    ACTIVITATS
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LA LLAR FuNDACIÓ    INDICADORS

Homes
31%

*Un 91,75 de la plantilla és d’atenció directa a la persona atesa.

Gènere: Nivells de dependència:

PLANTILLA DE PERSONAL* RESIDENTS PER gÈNERE I NIVELLS
DE DEPENDÈNCIA

FACTuRACIÓ PER SERVEIS

gerocultores 60,57%
Atenció Domicili 7,12%
Cambreres 2,39%
Tècnics Titulats 14,09%
Ortopèdia 1,49%
Recepció 2,79%
Cuina 1,79%
manteniment 1,59%
Direcció i 
Administració 8,17%

Dones
69%

Serveis a Domicili
Restauració Social
Centre de Fisoteràpia
Centre de Dia
Ortopèdia
Residència

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
2013 2014 2015 2016 2017 20182012

Autònom
30%mitja

21%

Alta
40%

Baixa
  9%
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LA LLAR FuNDACIÓ    INDICADORS

RESIDÈNCIA
Evolució nivells de dependència* 

SERVEI D’ATENCIÓ DOmICILIARI 
Hores anuals

RESIDÈNCIA
Evolució nivells d’ocupació

RESTAuRACIÓ SOCIAL 
Número de menús

Dependència Alta Autònoms

*En el decurs dels anys va creixent el número de persones de dependència alta 
i les persones autònomes es redueix.

2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018 2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

2012   2013   2014   2015   2016   2017   20182012   2013   2014   2015   2016   2017   2018

70

65

60

55

50

45

40

158
156
154
152
150
148
146
144
142
140
138

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

0



20

LA LLAR FuNDACIÓ   NOuS PROJECTES

REFORmA INTEgRAL 2017 - 2020

DURADA DE LES OBRES: 

2017 – 2019

REFORMA HABITACIONS

I ESPAIS COMUNS

MILLORA EFICIÈNCIA

ENERGÈTICA
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LA LLAR FuNDACIÓ   NOuS PROJECTES

EVOLuCIÓ RESuLTATS CONSOLIDATS DEL gRuP DE FuNDACIONS
Fupar Fundació, Centre Cultural Terrassa i La Llar Fundació.

gRuP FuNDACIONS   
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Amortitzacions

Resultat

Cash Flow

2012 2014 2015 2016 2017 20182013
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PATROCINADOR PRINCIPAL

COL·LABORADORS

mITJANS DE COmuNICACIÓ

INSTITuCIONS

CLIENTS PRINCIPALS

terrassa

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

TAMESLIMP 
NETEGES 

Creant Oportunitats



Gràcies per fer-ho possible.



Any d’edició 2019

Serveis d’atenció a la 
persona, amb o sense 
dependència.
www.lallarfundacio.cat

Arts visuals i arts 
escèniques diverses.

www.fundacioct.cat

Inclusió sociolaboral 
de les persones amb 
discapacitat intel·lectual.

www.fupar.cat


