Organ de govern
El 2019 ha sigut un any de molta planiﬁcació, amb la mirada posada al futur
de l’entitat. Ha estat un any marcat per tot un procés de planiﬁcació estratègica que ha deﬁnit l’estructura de l’entitat d’acord amb la realitat actual i les
línies de treball a seguir en els pròxims quatre anys. Hem volgut que fos un
procés transversal. Per això, hi hem implicat professionals, persones
usuàries, membres de junta i ﬁns i tot famílies. Per primera vegada a l’entitat,
presentem un marc estratègic (2020-2024) que ens aproparà a l’acompliment d’uns objectius claus per al futur de la nostra organització.
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Com sempre, és molt important posar en valor la tasca dels professionals de
Talma, que any rere any vetllen per millorar els serveis d’atenció a les persones. Destaquem les intervencions més individualitzades i en grups més
reduïts amb l’objectiu d’oferir uns serveis de qualitat basats en l’atenció
centrada en la persona. Pel que fa a l’àrea d’habitatge, hem concertat cinc
places de la Casa 9 Salts i posem sobre la taula el repte de donar resposta a
les demandes d’habitatge que rebem.
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El 2019 també ha estat un any de consolidació de l’àrea de formació i inserció
laboral de l’entitat al Pla d’Urgell. Entenem aquesta ﬁta com un pas més cap a
l’oferta de serveis oberts a la ciutadania i a l’abast de tota la comunitat.
Tenim davant el repte de fer realitat el pla estratègic Talma 2024:el reflex d’un
canvi social”, que es basa en tres grans eixos: les persones i la seva implicació
en les decisions de la vida diària i els seus recursos; la sostenibilitat econòmica i la gestió responsable; i l’eﬁciència i innovació dels professionals per oferir
uns serveis de qualitat. Tot això conﬁgurarà, sens dubte, el millor futur per a
les persones i la resta d’agents del territori.
Antoni Mateus i Vallverdú,
President de Talma

Planificacio estrategica
El 2019 iniciem un procés de planiﬁcació estratègica que comença amb la
redeﬁnició de la identitat de Talma a través de la participació de totes les
persones de l’organització, famílies i socis d’acord amb la realitat actual.

Missio
Talma és una empresa social que genera oportunitats a les
persones amb necessitats de suports per desenvolupar-se de
forma autònoma i inclusiva per millorar la seva qualitat de vida.

Visio
Talma vol ser una empresa social de referència al territori que
generi suports basats en la responsabilitat i la millora contínua
en beneﬁci de la comunitat.

Els tres eixos
Un marc estratègic basat en 3
grans eixos per treballar durant
els propers 4 anys. Amb ells,
Talma vol ser el reflex del canvi
social que busquem per les
persones i el territori. Ens hi
acompanyes?

Consulta el
document explicatiu
del Pla Estratègic
amb el teu mòbil!

La Junta Directiva és l’òrgan de govern màxim de Talma, com a representant de les
persones sòcies, empreses sòcies, professionals i famílies. També hi ha la representació corresponent a les adminstracions territorials com l’Ajuntament de Juneda i el
Consell Comarcal de les Garrigues.
Càrrecs a renovar el 2020

Suport 2019
227 persones sòcies
19 empreses col·laboradores (convenis,

pràctiques, etc.)
12 persones voluntàries

La nostra manera de ser i de fer...
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Tipus de disfuncio
Salut
Educació
Família
Serveis Socials
Altres

