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1. PRESENTACIÓ
Down Tarragona és una entitat sense ànim de lucre.
Constituïda l'any 2007, fruit de la iniciativa d'un grup de famílies de la província de Tarragona amb
l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb la Síndrome de Down i altres Discapacitats
Intel·lectuals i ajudar-los a incorporar-se de manera activa dins la societat.

L'entitat està inscrita amb el n. de registre 37220 d‘Associacions de la Generalitat de Catalunya.

2. OBJECTIUS, MISSIÓ I VALORS

INCLUSIÓ
en tots els
àmbits socials

EXCEL·LÈNCIA
en totes les
actuacions,
activitats i
programes

TRANSPARÈNCIA

ACOLLIDA
Promoure la igualtat
d'oportunitats, la plena
inclusió i major adquisició
de drets socials i
individuals dels
usuaris/es amb referència
a la convenció
internacional de les
nacions unides sobre els
drets de les persones amb
discapacitat.

a totes les
persones

COMPROMÍS
amb les persones
amb la Síndrome
de Down i les
seves famílies.

en les nostres
accions

EFICÀCIA
mitjançant el
treball en equip
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3. EQUIP DE TREBALL
JUNTA DIRECTIVA
• 22 reunions de junta
• 2 assemblea general socis/es i 4 assemblees extraordinàries
• 4 reunions en ajuntaments / administració públiques, 7 entitats i 3 empreses
• 2 sopars solidaris

12

• modificació estatuts

Amb 3 baixes
i 6 altes

• modificació organigrama

PROFESSIONALS

6
Amb 0 baixes i
1 altes

•

32 projectes elaborats, 28 presentats i 19 aprovats

•

8 reformulacions de projectes

•

19 justificacions tècniques i 15 econòmiques

•

32 pressupostos elaborats

•

6 nous convenis signats

•

61 prospecció d’empreses

•

8 visites ha institucions públiques, 4 a empreses calendari solidari i 27 a
empreses ( prospecció, visites, convenis pràctiques, empreses contractants,
coordinacions a empreses de l ‘agafa’t al 21)

•

83 persones ateses: servei informació, orientació i assessorament

•

5 alumnes en pràctiques, 37 tdr (treball de recerca) i 12 tfg (treball de fi de
grau).

•

6 acollides nous socis/es

•

36 reunions internes, 3 formacions i 1 reunió informativa

•

28 reunions amb tercers ( assessoria, entitats col·laboradores)

•

451 hores efectuades

•

2 formación voluntarios/as

•

3 formación coordinadora voluntariado

•

1 asistencia actos voluntariado

VOLUNTARIS/ES

27
Amb 5 baixes i
12 altes
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4. SOCIS/ES
15

11

BAIXES

ALTES

• 5 Socis/es Col.laboradors/es

• 4 Socis/es Col.laboradors/es

• 1 Socis/es Adherits/des

• 2 Socis/es Adherits/des

• 9 Socis/es Numeraris/es

• 5 Socis/es Numeraris/es

• 35 Socis/es Col.laboradors/es
• 10 Socis/es Adherits/des = 1 PASSIU + 9 ACTIUS

TOTAL
94

• 49 Socis/es Numeraris/es = 25 PASSIUS + 24 ACTIUS
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5. DISTRIBUCIÓ DE PERSONES
PER TIPUS DE DISCAPACITAT
D.I.; 10
S.D.; 49

PER EDAT
mes 21 Anys;
27

0 a 10 Anys; 10
11 a 20 Anys; 22

PER SEXE
Homes;
31

Dones; 28

28

30

PER PROCEDÈNCIA

25
20
20
15
10
5

4
2

1

2

1

BAIX
PENEDES

CONCA DE
BARBERÀ

MONTSIÀ

PRIORAT

1

0
ALT CAMP

BAIX CAMP

BAIX EBRE
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TARRAGONÉS

6. ÀREES DE TREBALL

ÀREA EDUCATIVA:
PROGRAMA DE SUPORT A LA ETAPA EDUCATIVA
ENCAIXEM els 5 SENTITS

16 PERSONES

16 FAMILIES

• 122 Sessions grupals

•

2 reunions informatives

•

16 centres educatius

• 6 Sol·licituds beca MEC

•

1 xerrada famílies

•

2 Tallers de

•

5 sessions d’avaluació

tramitades
• 7 Informes finals individual
• 2 sessions d’avaluació

famílies
•

6 Reunions individuals de
traspàs amb famílies

ALTRES:
•

4 Recursos materials penjats a la webteca inclusiva

•

2 Reculls de recursos en format Symbaloo

•

1

Xerrada

“parlem

d’inclusió”

a

Reus

(esdeveniment del dia mundial de la discapacitat)
•

3 Xerrades formatives a la URV per a futurs Mestres
i Pedagogs

•

1 Assitència a la jornada formativa RNEDI

•

1 Assitència a la “jornada: ceramos inclusión” de
Down España

•

CENTRES

1 Assistència en streaming a la formació “aprenent
per projectes: estrategies i programes que
funcionen” de fundació Bofill
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sensibilització
•

10 Reunions de
coordinació

ÀREA LABORAL:
PROGRAMA TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA
PROGRAMA INSERCIÓ SOCI LABORAL

18 PERSONES
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1 Sessions d’avaluació a
noves incorporacions
52 Sessions de formació
bàsica
34 Sessions de formació
ocupacional 1
33 Sessions de formació
ocupacional 2
33 Sessions de recerca de
feina
Formació Transisició a la
vida adulta: 7 Participats,
12 sessions
Formació Endavant: 9
participants, 14 sessions
Itineraris professionals
iniciats  15 participants
3 Tutories individuals de
seguiment

INSERCIONS I PRACTIQUES

18 FAMILIES
•
•

44 Nombre de Reunions i
Coordinacions
18 Nombre de sessions d’avaluació
realitzades

•
•
•
•
•
•
•
•

12 Empreses contractants
5 Noves empreses
7 Pràctiques no laborals
5 Contractes laborals
2 Renovacions laborals
10 Esdeveniments puntuals
8 Persones que treballen en
esdeveniments puntuals
8 Accions de
sensibilitzacions a empreses

A Down Tarragona encetem el SIOAS 2019 (Servei d’orientació,
acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitats
o trastorns de salut mental).
Dins d’aquest programa, els participants assisteixen a formacions
per desenvolupar les seves competències transversals per a accedir
al món laboral mitjançant unes pràctiques i/o una feina en una
empresa que els permeti ser més autònoms a la seva vida diària.
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ÀREA D’OCI I AUTONOMIA

PERSONES

ACTIVITATS

LUDOTECA SOCIAL
GRUP
QUEDEM ESO I PRE-ESO
(OCTUBRE A DICIEMBRE)

8

43

3

7

9

2

GRUP
QUEDEM +18

20
11
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SALIDES

40
VIATJE FI CURS

ÀREA DE SALUT

PERSONES

SESSIONS

FAMILIES

REUNIONS

1

38

1

2

7
SETMANALS

• 1 NOMBRE D’AVALUACIONS:
• 6 NOMBRE D’INFORMES
INDIVIDUALS REALITZATS
• 3 NOMBRE DE BEQUES MEC
TRAMITADES

SERVEI
PEDAGÒGIC
INDIVIDUAL
SERVEI
LOGOPEDIC

8
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•

4 NOMBRE DE
COORDINACIONS amb
PROFESSIONALS DE
CENTRES EDUCATIUS

ÀREA ASSOCIATIVA
Participació associativa 15 famílies
13 esdeveniments

15.000,0 €
10.000,0 €
5.000,0 €
0,0 €

326,4 € 3834,27 2514,43

14041
434

640 2832,67
485

3125
340,21
BENEFICIS
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12 persones
9 exhibicions

ÀREA COMUNICACIÓ
1473 seguidors
RADIO; 4

877 seguidors

409 seguidors

TV; 0
PRENSA ESCRITA;
8

ONLINE; 10
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7. NOTICIES
PREPARANT LOTS DE NADAL AMB AG PLANNING - gen. 9, 2019
El passat dimecres 12 de desembre, cinc dels joves participants al
projecte d’inserció laboral ‘Agafa’t al 21 van anar a treballar durant tot
el matí a la seu d’ AG Planning a Tarragona, preparant lots de Nadal
juntament amb les companyes de l’empresa.
Va resultar ser una jornada curta per a ells però van gaudir molt fent la
feina i de la companyia.
Després es van fer fotografies per elaborar un video que els ajudarà a
tenir més oportunitats laborals amb l’empresa de cara al nou any. Gràcies!!!
LINK VIDEO: https://we.tl/t-pCYfyhknOd

JUNTS FEM MILLOR EQUIP AMB AG PLANNING - febr. 8, 2019
Sota el lema “Junts fem millor equip” la Associació Síndrome de Down
de Tarragona i el Grup AG Planning engeguem un projecte de
col·laboració conjunta en el que oferim la possibilitat als nostres clients
de comptar amb treballadors i treballadores usuaris de l’Associació
Down Tarragona durant els esdeveniments.
Podeu llegir la nota de premsa on trobareu tots els detalls d’aquest
projecte que impulsem conjuntament amb convicció i molta il·lusió.

VISITA de la Fundació Santa Teresa del Vendrell - març 27, 2019
El passat 12 de març vam tenir una visita a l’associació d’un grup de nois
i noies participants del Servei d’orientació laboral de la Fundació Santa
Teresa del vendrell.
Va resultar un matí molt enriquidor ja que vam compartir diferents
experiències i el treball que realitzen els joves en el seu dia a dia, a més
a més, de donar a conèixer la síndrome de Down aprofitant el dia
mundial amb exposicions dels mateixos joves, adults i tècnics. Moltes
gràcies per la vostra visita i per ensenyar-nos la vostra feina.

Fundació Pimec i Down Catalunya - abr. 3, 2019
Des de la fundació Pimec i Down Catalunya s’esta promovent la
contractació de joves i adults amb la síndrome de Down i d’altres DI a la
empresa ordinària mitjançant experiències d’inserció reals i aquesta
n’és una, l’entrevista de la Marta a la Violeta com a companya i
responsable de feina, que com podreu veure és un exemple de
normalització, d’igualtat i d’integració social i laboral dintre del mercat
laboral ordinàri.
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Trobada autogestors 2019 - maig 25, 2019
Gran Trobada d’Autogestors 2019 a Sabadell. Vam fer l’exposició, vam
anar en barca i ho vam passar genial. Un any més vam viure una gran
experiència.

Finalitzem el curs 18-19- juny 28, 2019
Aquesta
setmana
finalitzem
el
curs
18-19.
Avui la Laia i el Daniel, David i l’Iker han fet els seus àlbums i han berenat
la coca de Sant Joan que ha preparat la nostra voluntària Marisa!
Bon estiu a tots!!

Concert Solidari amb KRIBA - jul. 20, 2019
KRIBA va organitzar el 20 de juliol un Concert Solidari a benefici de la
nostra entitat. Aqui us deixem el resum que fan de l’esdeveniment seus
components “Va ser una gran festa, amb un ambient espectacular, una
nit plena d’emocions, i on els protagonistes eren les famílies de Down
Tarragona als que agraïm que hagin comptat amb nosaltres per a
aquest concert solidari . Moments com el breu però bonic discurs de la
Marta, les emotives paraules de Jose Ignacio, i com a colofó la
col·laboració dels nens, pares i amics de l’associació cantant “No som
diferents” de Motxila 21 són els que van fer d’aquesta nit, una nit inoblidable i molt especial. Gràcies a tots els que
vau venir i fins la propera !! ” Moltes gràcies grup, per deixar-nos formar part de la vostra família.

DOWN TARRAGONA en SANT MAGI - ag. 18, 2019
Un any mes Down Tarragona està present a les festes de Sant Magí de
Tarragona. Gràcies a la col·laboració d’empreses com Coca-Cola, Bon
Preu-Esclat, Consum i Vermuts Miró l’entitat ha pogut organitzar un any
més un Vermut solidari que es realitzarà el diumenge 18 d’agost de 12 a
15h a la Plaça de la Font, on els joves de Down Tarragona seran com
sempre els protagonistes. Ells participaran activament en el lliurament de
tiquets, servint el Vermut i la tapa. Un Vermut especial en una festa
especial.
Down Tarragona porta dotze anys donant serveis, projectes i suport tant en l’àmbit social, en el laboral i en
l’educatiu a les persones amb discapacitat intel·lectual i en especial a les persones amb Síndrome de Down. Aquests
esdeveniments ens ajuden a poder dur a terme aquests projectes i serveis.

- 13 -

Down Tarragona presenta el Calendari Solidari 2020 - set. 20, 2019
Ahir divendres a l'Auditori-Teatre Sala Santa Llúcia de Reus
l'Associació Síndrome de Down de Tarragona va presentar el Calendari
Solidari 2020. Aquest any les imatges que il·lustren aquest
calendari estan realitzades a l'empresa Solarca, S.A. de la Selva del
Camp.
L'acte va ser presidit per Montserrat Vilella de la regidoria de Benestar
Social de l'Ajuntament, Xavier Sanmiguel President de l'Associació o
dos usuaris van explicar com ha estat el procés d'elaboració
d'un clanedari com aquest.

COMENCEM ELS TALLERS MATINALS - oct. 3, 2019
Aquesta setmana ja hem iniciat els tallers matinals de cognició i actualitat
amb exercisis de memoria, atenció, teoría sobre els mitjans de
comunicació i comprensió d’una noticia d’actualitat.
Seguirem amb el taller d’informàtica amb les mateixes ganes i energia!

Decoració
Nadalenca
de
l’Antic hospital Reus - nov. 28, 2019
Enguany, per invitació de l’Ajuntament de Reus, hem decorat l’arbre de
Nadal de l’antic hospital amb les nostres manualitats reciclades, fetes
al taller de decoració nadalenca. També vam esmorzar junts.
Mireu què bonic ha quedat!

voluntàries de “la Caixa” - des. 11, 2019
Gràcies a les voluntàries de “la Caixa” els nostres joves i adults van rebre
durant 4 sessions una formació de finances amb material adaptat i cedit
per la Caixa.
Moltes gràcies per la vostra dedicació i per la tasca feta!

- 14 -

8. INGRESSOS / DESPESES

INGRESSOS 2019
QUOTES SOCIS/ES

74.061,98

PATROCINADORS I COL.LABORACIONS

66.272,91

SUBVENCIONS I DONACIONS

95.259,33

INGRESSOS EXTRAORDINARIS

TOTAL

545,04

236.139,26

DESPESES 2019
DESPESES DE PERSONAL

-155.007,71

DESPESES DE L’ACTIVITAT

-71.703,44

AMORTITZACIÓ INMOVILITZAT

TOTAL

-2.768,68

-229.479,83
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9. PATROCINADORS I COL.LABORADORS
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UNA SOCIETAT INCLUSIVA, PREPARADA
PER OFERIA IGUALTAT D'OPORTUNITAT
PER A TOTS I TOTES, ON LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT SIGUIN ELS
PROTAGONISTES DE LA SEVA VIDA, EN
IGUALTAT DE CONDICIONS A LA RESTA
DE PERSONES.

Passeig Misericòrdia, nº28, Baixos 1
43205 Reus
977756536 // 695177108
info@downtarragona.org
https://downtarragona.org
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