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L’ASSOCIACIÓ TAPÍS
es va crear a principis de l’any 1985 amb la finalitat de poder donar resposta a les necessitats d’alguns joves en condicions de
risc psicosocial. Neix com a entitat sense ànim de lucre, per a donar continuïtat al treball iniciat anteriorment a través del
Servei d’Atenció al Jovent de Càritas Arxiprestal de Vic i dotar-lo de personalitat jurídica.

MISSIÓ


La formació i la inserció sociolaboral de persones amb especials dificultats personals i socials per incorporar-se al món laboral
a través d’itineraris individualitzats basats en la formació bàsica, en la formació transversal i en formació en habilitats

OBJECTIUS





Estudiar la realitat que ens envolta per poder detectar els problemes en què es troben els ciutadans i ciutadanes,
especialment les persones amb dificultats de desenvolupament, d’integració social, amb manca d’autonomia personal o amb
especials problemàtiques familiars.
Impulsar i/o crear els recursos adients per pal·liar les problemàtiques més urgents. En especial, es procura disposar de recursos
per a la inserció sociolaboral.
Sensibilitzar i desenvolupar la consciència de la població vers una participació solidària en la solució d’aquesta realitat.

VALORS


Acompanyament, professionalitat, superació, compromís social, il·lusió,
responsabilitat, esforç, respecte.

Com ens organitzem

EL NOSTRE EQUIP
La Junta

El personal
ESTRUCTURA

PERSONAL
INSERCIÓ

PERSONES
VOLUNTÀRIES

TOTAL

PROJECTE
AKTUA

4

48

2

54

SERVEI
ASSESSORAMENT
JUDICIAL

-

-

1

1

3

-

-

PROJECTE OIKIA

-

-

4

4

EMPRESA
D’INSERCIÓ

9

25

27

61

ADMINISTRACIÓ
I GERÈNCIA

2

-

1

3

TOTAL

19

57

37

126

PERSONAL

President
Antoni Cumeras Costa
Sotspresident
Casimir Ros Vilaseca

PROJECTE ICI

Secretari
Agustí Oliver Sansalvador
Tresorer
Josep Seguranyes Xumetra
Vocals:

3

Dolors Catalan Ramírez
Miquel Franch Ferrés

ELS NOSTRES PROJECTES
 L’Empresa d’Inserció; activitat productiva i de serveis amb
valor afegit

25 treballadors/es en procés d’inserció durant el 2017
HOMES

36%

DONES

64%

8%
92%

SEGONS PROCEDÈNCIA
D'origen autòcton
D'origen extracomunitari

SEGONS LES EDATS
18-24 anys
25-35 anys
35-45 anys
+ 45 anys

8%
28%
52%
12%

67

contenidors
repartits per
la comarca
d’Osona

367.02 kg
de roba
recollits

128h de serveis
fixes setmanals de
neteja

334 joguines

i contes venuts

362 serveis
de bugaderia i
planxa prestats

784h de serveis

13.342
peces de roba

puntuals anuals de
neteja

venudes

14.207 unitats
de feines
metal·lúrgiques

9.707 unitats
de feines de
muntatges

36.262 unitats
de feines de
troquel·lats

371 serveis de
manteniment de
bústies i turbines

 AKTUA; Itineraris Integrats d’Inserció Sòciolaboral per a joves

48 joves acompanyats durant el 2016
23,68%
60,53%

NOIES

SEGONS PROCEDÈNCIA
D’origen autòcton
D'origen extracomunitari

25%

NOIS

75%

780h d’accions de
tutoria

540h de tallers per
cada jove

Assemblees
quinzenals

9.000h de formació
bàsica i transversal

7 joves han
realitzant 100h de
pràctiques en
empreses

 Els llibres de Tapís
www.tapis.cat

Els llibre publicats fins al moment són:


Deu mil tardes, de Guillem Ramisa, amb il·lustracions de 14 artistes (abril 2014).



El niu transparent, de Pilar Cabot, amb il·lustracions de Ramon Sellarès (octubre 2014).



Els murs de Troia, de Josep Casadesús – K-100 amb il·lustracions d’Alícia Casadesús (2014).



Hi havia una vegada, de Pep Rosanas, amb il·lustracions de Bet Serra i Aloy (2015).



Flors, de Roser Iborra, amb il·lustracions de Eduard Fontserè (2015).



Ping-pong gràfico-poètic a 21, amb poemes d’Estel Vilar i Bofill i dibuixos de Lluís Carbonell (2016).



Entre batecs, de Roser Montaner, amb il·lustracions de Anna Beatriz Reina Rojas (2016).



El silenci ja hi era, d’Anna Miralpeix i amb il·listracions d’Elisenda Soler (2016).



Mirades caldes , de Toni Prat (2017).



El Sol i la Lluna, Centre de Normalització Lingüística d’Osona i Escala de dibuix La Farinera (2017)



Set, d’Amadeu Lleopart i Mireia Bantulà (2017)

 Servei d’Assessorament Judicial

La majoria de persones acompanyades

Estudi de la situació personal, social,
familiar i, sobretot, judicial de la
persona

menors no acompanyats

13
ORIENTACIONS

Derivacions des dels Serveis Bàsics
d’Atenció Social de

Acompanyament durant tot el
procediment judicial

 Intervenció Comunitària Intercultural (ICI)

Grup de
convivència

Assumeix la convivència i la interculturalitat com els seus
objectius principals. Treballa els projectes de: Diades de
gènere i de Codis culturals.
VISC A VIC Setmana Santa: Activitats esportives i d’oci
saludable. 300 infants, joves i famílies participants.

CONVIVÈNCIA I
COHESIÓ
SOCIAL

Dinamització de
l’espai públic
(Projecte Viu el
carrer!)

XARXA
D’ACOLLIDA
MUNICIPAL

VIU EL CARRER Estiu: 45 activitats programades, 89
persones implicades, 14 espais utilitzats i 1000 infants,
joves i famílies participants de diversos orígens.
VIU EL CARRER Tardor: Torneig de futbol sala i hip-hop
antirumors. Més de 100 joves participants.

14 recursos sanitaris implicats en el foment de la salut

SALUT
COMUNITÀRIA

Taula de salut
comunitària

comunitària de la ciutat de Vic. Concretament en
l’elaboració d’una Diagnosi comunitària, organització de
les I Jornades en Salut Comunitària de Vic i promoció del
projecte de Prescripcions socials.

19 AMPA implicades en el disseny de la programació de la

EDUCACIÓ
COMUNITÀRIA

Grup motor
d’AMPA

10a Escola de Pares i Mares – Factor Q per fer-la més
inclusiva, més concentrada en el calendari i on s’incidís en
temes de més interès per les famílies.

 Oikia
Oikia és la casa comuna, el lloc de trobada de la gent i de les tres entitats;
que la conformen; Associació Casal Claret, Càritas i Associació Tapís.
Pràctiques formatives
a Oikia dels i les joves
participants del
projecte Aktua
Espai de venda i
promoció dels
productes elaborats
per les persones
acompanyades des de
Tapís

568€ de vendes
de productes de
l’Associació Tapís

Participació en la
comissió Oikonomia que
cerca vies d'inclusió
econòmica per persones
en exclusió social

20 persones

voluntàries
implicades en el
projecte

OIKIA

Definició d’una
Xarxa d’intercanvi
de béns i serveis

Difusió, promoció i
sensibilització de

L'ECONOMIA
SOCIAL I
SOLIDÀRIA

www.facebook.com/oikiaespai

Participació en
el moviment
“Comunitzant
Osona”

MEMÒRIA ECONÒMICA 2017
INGRESSOS
Vendes i prestacions de serveis
Subvencions
Altres ingressos
TOTAL

Ingressos

Altres
ingressos

2,9%

€
465.715,13
234.210,28
20.640,04
720.565,45

Vendes i
prestacions
de serveis
64,6%

Contractació de personal
Aprovisionaments
Despeses d'explotació
Amortitzacions

DESPESES

€
548.431,48 €
61.145,71 €
87.604,64 €
8.300,63 €

Despeses financeres, impostos
i altres despeses
TOTAL

16.369,97 €
721.852,43 €

Despeses

Despeses
d'explotació

Amortitzacions

12%

1%

Despeses
financeres,
impostos
i altres despeses

2%

Aprovisionaments

Subvencions

32,5%

9%

Contractació de
personal

76%

ELS NOSTRES REPTES
El principal repte de l’entitat pel 2018 és el de continuar lluitant contra l’ ex clusió social a través de:

La cerca de nous recursos econòmics i de feines per mantenir la viabilitat dels projectes de l’entitat.
Mantenir i enfortir les relacions , la coordinació i el treball en xarxa amb altres entitats, serveis i empreses
de la comarca.

Si vols, pots col· laborar:
o Contractant els serveis de la nostra empresa d’inserció.
o Facilitant la realització de pràctiques dels nostres alumnes i treballadors.
o Afavorint la contractació dels nostres treballadors i participants a la vostra empresa.
o Fent donació de la roba que ja no utilitzeu.
o Participant com a voluntariat en algun dels projectes de l’entitat.
o Realitzant una aportació econòmica de l’import que us sembli més adequat.

AGRAÏMENTS
Voluntaris i Treballadors
Des dels inicis de l’Associació Tapís la tasca dels voluntaris i dels treballadors ha estat clau per al desenvolupament dels
projectes. Especialment, destaquem el paper dels nostres VOLUNTARI S i VOLUNTÀRI ES, ja que són l’exemple més
evident del compromís personal i social i, en conseqüència, una peça clau per a la nostra entitat.

Col· laboracions
Els resultats d’aquest any 2017 han estat possible gràcies a totes les entitats, institucions, administració pública, empreses i
particulars que a través de convenis de col·laboració, contractació de serveis, acollida d’alumnes en pràctiques,
contractació de treballadors o finançament directe, heu fet possible la continuïtat de la nostra tasca.

C/ Adoberies, 9. Vic. 08500
Tel: 93 886 18 34
Fax: 93 889 20 83
a/e: tapis@tapis.cat

www.tapis.cat

Institución Josefa Maresch Servet

