MISSIÓ

El 2018 ha sigut un any determinant per Talma. La nova direcció ha obert una etapa dins
la història de l’entitat que ha portat noves pautes i metodologies de gestió davant els
reptes i les demandes de les persones del nostre territori.
Així doncs, és molt important posar en valor el treball en equip dels professionals de
Talma, que han facilitat un any de trànsit assossegat sense deixar de banda el compromís
i la responsabilitat a l’hora de treballar.
Aquest 2018 hem inaugurat el nou centre del CRAE les Garrigues, a Juneda. Hem traslladat l’àrea de formació i inserció laboral a les Borges perquè entenem que un servei obert
a la ciutadania ha d’estar a l’abast de tota la comunitat. D’altra banda, no oblidem la
vessant més empresarial de Talma i, per això, dediquem esforços a fer més sostenibles
les línies del Centre Especial de Treball. El 2018, la Lleteria Obagues Talma ha complert 5
anys i hem llençat al mercat nous lactis que aposten per fer gran el projecte social.
Tenim davant el repte de planificar l’entitat d’una manera estructurada i global. El creixement sostingut de Talma en serveis i col·lectius demana que totes aquestes novetats es
consolidin adequadament per tal que no perdem de vista la voluntat de treballar per a
les persones. Per això, durant el 2019 durem a terme un Pla Estratègic que marqui les
línies de treball generals en un termini de 4 anys.
Per a fer-ho tenim un equip humà professional, especialitzat i amb voluntat de treballar
per bastir el millor futur per a les persones i la resta d’agents del territori. Gràcies al
treball en xarxa fem possible que les oportunitats siguin col·lectives.

Talma OFEREIX tot tipus de serveis a persones amb discapacitat, trastorns
mentals i/o risc d’exclusió social per millorar la seva QUALITAT DE VIDA i la
INTEGRACIÓ a la COMUNITAT. Facilitem tot un sistema de suports, en el
TERRITORI i en tots els àmbits de la vida.

valors
Dignitat, igualtat i benestar de les persones
Treball conjunt i participatiu
Compromís territorial
Transparència i responsabilitat en la gestió
Formació dels professionals i serveis
Sensibilització i participació en la comunitat

Antoni Mateus i Vallverdú, president de Talma

PERSONES

professionals

Infants
Adolescents
Adults
Gent gran

PERSONES HAN REBUT
ELS NOSTRES SUPORTS

140

401

19 persones
més que 2017

PERSONES

persones
tutelades en
alguna Fundació
tutelar

PERSONES

usuàries de serveis
concertats (ocupen places)

Professionals a l’equip
de talma

21
229 persones
més que 2017

Coordinadors
Tècnics
Serveis Generals
Centre Especial de Treball

25

als serveis oberts a la
ciutadania (CDIAP i Apunt)

2 persones
més que 2017

1177

50%

dels professionals
són d’algun poble
de la comarca

189 hores
més que 2017

TREBALLADORS

HORES

amb certificat de
discapacitat

de formació per als
professionals de Talma

CONSOLIDEM el concepte de DIVERSITAT de COLECTIUS

Utilitzem la metodologia d’atenció centrada en la persona

Talma dona suport a altres col·lectius més enllà de les persones amb discapacitat intel·lectual. Donem suport a
persones amb algun trastorn mental i oferim serveis oberts a la ciutadania com el CDIAP (infància) i Apunt, el servei
de formació i inserció sociolaboral de Talma (joves i adults)

Talma ofereix un ventall de suports al voltant de la persona durant el transcurs de la seva vida. D’aquesta manera, segons l’etapa
de la vida en què es troba, s’estableixen un conjunt de suports per aconseguir la màxima qualitat de vida i benestar en la
comunitat on viu.

Persones
amb
discapacitat

Persones
amb trastorn
mental

Infants

Joves

Risc
d’exclusió

Adults

Atenció
precoç

Educació

Orientació i
formació

Treball

TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA
11%

Quotes i
donatius

15%

Venda de
productes i
serveis

4%

19m€ més que 2017

4%

Subministres

116.000€

Amortitzacions

11%

Despeses de
gestió

13%

ingressos
4,03 m€

Compres

65%

Subvencions
i convenis

La Caminada TalmApeu és l’activitat oberta a la
comunitat que agrupa més voluntaris, treballadors,
famílies i persones del territori amb Talma

SUPORT I RECURSOS
206 persones sòcies
10 persones voluntàries
3 empreses que ens fan donatius
20 convenis amb empreses o altres

59m€

Hem augmentat la prestació de serveis en
jardineria i CDIAP
Hem agmentat els ingressos gràcies a nous
serveis i projectes (Apunt)

despeses
4,02 m€

Equipaments i espais
Noves oficines
d’administració i CRAE

32m€

Vehicles
Nova furgoneta Lleteria

+10%
respecte
2017

+8%
respecte
2017

salut

Accions d’inversió

9%

Prestació
de serveis

Oci i
esport

Habitatge

13m€

Com que prestem més serveis, tenim més
despesa en compres i en gestió de Talma
(informàtica, innovació, materials, etc.)

Informàtica
Compra de material nou

9m€

Material per treballar
Centre Especial de Treball

68%

Sous del
personal

Realitzem activitats de sensibilització i prevenció
als Instituts de la comarca per incidir en la
població més jove del territori.

sensibilització
30 activitats de
sensibilització i prevenció

746 persones participants
600 nens/es i joves participants
d’escoles de la comarca

3m€

Innovació
Sistema de fitxadors d’horari

Obrim un canal de comunicació entre tots els
treballadors i treballadores de Talma per tenir
una comunicació interna directa i per a tots.

comunicació
90 impactes als mitjans
1.520 seguidors
2.240 seguidors
193 seguidors
12 perfils a les xarxes socials

5 pobles de les Garrigues
acullen la nova edició de
l’exposició itinerant
Creativitat i Salut Mental,
un recull d’obres d’art
elaborades per persones
amb algun trastorn mental

El Club Esportiu de Talma
participa a l’esdeveniment
esportiu de l’any: els Jocs
Special Olympics a
Andorra. Els esportistes es
van endur tres medalles

Rebem un premi d’Innovació
Social de l’Obra Social La Caixa
per ser impulsors d’un projecte
d’inserció laboral que aposta
per la transformació social real
i directa del territori

ATENCIÓ A
LA INFÀNCIA
Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç (CDIAP)

CRAE LES GARRIGUES (CENTRE
RESIDENCIAl D’ACCIÓ EDUCATIVA)

Servei públic, universal i gratuït per a infants de 0 a 6 anys que presenten
algun trastorn en desenvolupament mental, sensorial o motriu.

151

infants atesos
el 2018

atenció
DIÜRNa

habitatge

2005: 7 infants
2006: 30 infants
2010: 81 infants
2015: 118 infants

Llar per a infants i adolescents menors d’edat
que, circumstancialment, no poden viure a
l’entorn familiar.

20

PLACES al
crae nou

PLACEs a
L’antic CRAE

infants i
adolescents

54

Per ser més eficients a l’hora de treballar i atendre els infants. Hem creat
una sala de psicomotricitat i una sala de professionals per a una millor
coordinació entre l’equip.

El servei està basat en l’elaboració de Programes d’Atenció Individual que combinen
activitats terapèutiques i activitats ocupacionals, de caràcter més laboral.

REPTE PER AL 2019

Amb l’objectiu de treballar més la prevenció dels tratorns en el
desenvolupament dels infants. Per aconseguir-ho, revisem els casos de
més de 3 anys trimestralment per ajustar l’atenció i la previsió de baixes.
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REPTE PER AL 2019

34

11

persones de
+ de 50 anys

activitats
terapèutiques

persones amb
diagnòstic dual

L’envelliment de les
persones amb discapacitat
és un repte de futur pel
servei.

Les pesones realitzen
activitats terapèutiques
d’ajustament personal,
segons el seu pla
individual.

Son persones adultes
diagnosticades amb
discapacitat intel·lectual i
trastorn mental.

Donar resposta a la zona de les Garrigues altes.

COMPÀS, ATENCIÓ I SUPORT A LA SALUT MENTAL
llar plaça
catalunya

Centre educatiu concertat per a estudiants de 3 fins a 21 anys.

9

llar onze de
setembre

20 persones

alumnes el 2018

contacte directe amb el món laboral
A partir dels 16 anys, els alumnes de l’Escola tenen l’oportunitat de dur a
terme un aprenentatge laboral de tres mesos a les diferents línies empresarials de Talma. Cada trimestre opten a un aprenentatge diferent.

Habilitats socials i laborals

20 persones

20 places (100%)

20 places (100%)

Per a persones autònomes
amb necessitats d’algun
suport

Per a persones amb més
necessitats de suport al llarg
de tot el dia.

casa nou
salts

8 persones
12 places (65%)
Per a persones molt autònomes amb més capacitat
d’autogestió

PERSONES
32 PERSONES
al Club Social on es
promouen activitats
socials comunitàries.

4

PERSONES

atenció individualitzada i adaptada als canvis vitals
Gestionem les llars en funció del grau de suport que necessiten les persones amb
l’objectiu de planificar les tasques i activitats de la manera més personalitzada possible
(Atencio Centrada en la Persona, ACP). Adaptem el servei a les necessitats personals i
en funció de l’etapa de vida en què es troba cada persona.

3

noves oportunitats
marmi (rENDA garantida)
projecte formatiu “el forn de les obagues i talma”

165

programes de suport a la llar (PSALL)

9

Els alumnes coneixen el món agrari, concretament la recollida d’olives,
molt important al territori de les Garrigues.

PERSONES

Servei per millorar l’autonomia de les persones
amb necessitats de suports a la seva pròpia llar.
Projecte pilot el 2019: Suport a la llar per a
persones que viuen amb la seva família.

Tenim 6 línies de treball que ofereixen serveis a
particulars, empreses privades i altres organitzacions.

SERVEIS DE JARDINERIA
7 ajuntaments contracten els nostres serveis d’esporga
realitzem el manteniment de 24 rotondes de les carreteres de

120

PERSONES

Al 2018 ens
traslladem al CEI de
les Borges Blanques

han rebut orientació
laboral o formativa

botigues

PERSONES

més de 500 productes gourmet i ecològics
hem realitzat la decoració de 25 events amb flor i complements

han rebut el suport
dels nostres programes

D’aquestes 165, 120 persones s’han inscrit
a programes d’Apunt, metre que 45
persones s’han derivat a suports externs

centre DE JARDINERIA
Punt de venda de referència en planta i complements de jardí

han aconseguit
feina a
empreses del
territori.

a la comarca

1.853 1.025 342
HOres

HOres

de formació
entre els 3
projectes de
2018

hores

de tutorització i
acompanyament
a les persones

de pràctiques a
empreses (Només
programa MARMI)

hem produit més de 12 mil plantes amb flor i complements

manipulats
4 clients contracten els nostres serveis de manipulats
hem augmentat la facturació a 14.000 euros el 2018, un 30%

més que el 2017.

neteja viària
5 municipis contracten els nostres serveis de neteja viària:

agència de col·locació

les Borges Blanques, Juneda, Torregrossa, Castelldans i el
Soleràs.

famílies
4 xerrades
sobre salut mental a
joves i als seus familiars

5 sessions
d’assessorament i suport
a les families

PERSONES

comunitat
15 activitats
de sensibilització i lluita
contra l’estigma obertes
a la comunitat.

128 persones
inscrites

30 professionals

26 ofertes
publicades

informats i sensibilitzats
en salut mental i joves

3 comissions de treball

Participants a la taula

treball amb famílies, guia de recursos i protocols d’actuació

treiem al mercat nous productes (gust de maduixa, llimona i tipus grec)

El Centre Especial de Treball
dona suport a les persones
en l’àmbit laboral amb
l’ajuda de la Unitat de Suport
a l’Activitat Professional
(USAP) formada per un
psicòleg/a, un treballador/a
social i personal d’atenció
directa al lloc de treball.

Agència de col·locació
autoritzada nº 0900000279

REPTE PER AL 2019

REPTE PER AL 2019

Talma ha de situar el repte de la salut mental a tots els suports a les persones. Tant
des de la prevenció en infants i adolescents, com en el suport als àmbits principals
de la vida: relacions socials, habitatge, feina, entre altres.

ruta cap a BCN i Tarragona.

19 empreses
amb conveni

formats dels centres
d’atenció primària de la
comarca (personal mèdic)

14 agents

tenim 108 punts de venda repartits per la província de Lleida i obrim
hem utilitzat 72.500 L de llet fresca per produir els nostres lactis i

15 professors

amb acompanyament i
suport a l’activitat laboral

la lleteria

Portal propi d’intermediació laboral entre persones demandants
d’ocupació i empreses del territori.

coordinació de la taula de salut mental de les garrigues

ACTIVITAT DESTACADA 2018:
SOM PAGESOS PER UN DIA

25

persones amb
discapacitat en
contracte

732
mil €
de facturació
el 2018
4,6% d’increment

REPTE PER AL 2019

Convertir-nos en Centre de Formació i, d’aquesta manera, poder donar
suport en l’ambit de la formació i la inserció laboral de totes les
persones de les Garrigues i el Pla d’Urgell.

Treballar per un model de Centre Especial de Treball més eficient i
sostenible, que doni resposta a la situació d’emergència econòmica
que comportarà l’augment del Salari Mínim Interprofessional el 2019.

4 de cada 10

REPTE PER AL 2019
Ser capaços de generar més sortides laborals pels estudiants que acaben
l’etapa acadèmica.

administració

persones usuàries de talma

REPTE PER AL 2019

Té algun tipus de trastorn mental

Implementar d’una manera més integrada l’Atenció Centrada en la Persona (ACP) i
que aquesta estigui implicada en el seu projecte vital.

Àrea de gestió
És una àrea que engloba els serveis
comuns que s’ocupen de les tasques
de gestió de l’Associació Talma.

programes
actius 2018

38
Treballadors

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET)

Suport basat en 3 pilars fundamentals:

amb programes de
suport a la pròpia llar.

Dos puntals de la nostra escola: l’autonomia personal i social, tant a casa
com a la comunitat (tasques domèstiques, higiene, comunicació interpresonal, etc.) i també les habilitats necessàries pel món laboral (organització,
puntualitat, respecte, etc.)

Suport de l’àmbit sociolaboral dirigit a persones que necessiten
formació i suport en l’àmbit formatiu i laboral, que estan a l’atur o en
situació d’exclusió social.

persones

Implementar d’una manera més integrada l’Atenció Centrada en la Persona
(ACP) a través de metodologies de treball que vagin en aquesta direcció.

escola d’educació especial
de talma

programes d’orientació, formació i inserció
oberts a la ciutadania
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REPTE PER AL 2019

llars

ÀREa de treball

la Generalitat

El canvi de Centre ens ha permès plantejar una nova manera de treballar a l’hora
d’atendre els joves i també cohesionar un equip de professionals molt nou.

Apoderar els adolescents que surten del CRAE als 18 anys per tal que siguin protagonistes tant del seu present com del seu futur.

PRIORITZEM l’ATENCIÓ EN l’ETAPA 0-3 anys

Suport diürn per a les persones adultes
(majors de 18 anys) amb discapacitat
intel·lectual

Programes individuals i ACP

adaptació i cohesió

Hem reorganitzat l’espai

apunt: formació i
inserció laboral

centre ocupacional i servei
ocupacional d’inserció

PERSONES

20

14

increment d’atencions
sostingut des de 2005

GENER 2018
inauguració del
nou crae a juneda

La Lleteria Obagues Talma fa 5 anys. Ho
celebrem amb la introducció de nous
productes i una jornada oberta per posar
en valor les propietats dels nostres làctis

Manteniment

prevenció
de riscos
laborals

Àrea de salut
comunicació

formaCIÓ
Realitzem el seguiment de salut individual
de les persones i vetllem per un benestar
integral: físic, psíquic i emocional.

Fem un estudi personal sobre les
necessitats calòriques en l’alimentació de
les persones per evitar sobrepès.
Integrem pràctiques esportives com a
factors saludables i també inclusius en la
vida quotidiana de les persones.

8 persones
Han utilitzat els
productes del Banc de
Productes de Suport
de les Garrigues

REPTE PER AL 2019
Consolidar els habits saludables en la vida de les
persones i arribar a aquelles més autònomes que
viuen a casa per tal de resoldre dubtes i crear un
vincle de confiança.

A finals de 2018 s’acorda que durant el 2019
s’elaborarà un Pla Estratègic que marqui les línies de
treball generals i els objectius de l’Associació Talma
en un termini de 4 anys.

Als professionals de Talma, pel compromís i la dedicació.
A les famílies, per la confiança.
A totes les persones que formeu part o doneu suport a Talma.

Als Ajuntament de la comarca de les Garrigues i Pla d’Urgell, al Consell Esportiu de les Garrigues, a Obertament (Salut Mental), a Creu Roja de les Garrigues, a la Universitat de Lleida, a Masia Tero, a la Banqueta
de Juneda, a Patfran, a Logiesport, al Centre de Recursos de les Garrigues, al Complex Cultural de Juneda, a la Biblioteca Joan Duch (Juneda) i Marquès d’Olivart (les Borges Blanques), a les Obagues, al Club de
Tennis Taula DKV Borges, a Envelats Vall, a la Cooperativa d’Ivars, als voluntaris de la Caixa (ASVOLCALL) i al Centre de Distribució d’Aliments de Lleida, Aritmos i Banc de Recursos, Dolços Orteu, John Fil,
Decathlon Lleida, Supermercats PlusFresc, Bon Àrea, Garcia Vicent, La Sibarita, Petit Dolç, Oficentre, EMCAT, Ferreteria La Clau, construccions Miquel Farràs Cuscullola.

Les paraules escrites a mà estan pensades i realitzades pels alumnes de l’Escola de Talma

