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Presentació
El 2021 ha estat un any de sembra. La implantació del Pla Estratègic 2021-2025 ha
marcat canvis en la gestió interna de l’entitat, que es veuran reflectits, més endavant,
en les relacions i gestions de l’entitat cap enfora. Aquest any s’ha començat a treballar
amb una comissió d’Igualtat que permetrà l’aprovació d’un Pla d’Igualtat i d’un Protocol
de prevenció i actuació contra l’Assetjament Sexual, entre altres mesures. També s’ha
començat un procés de Transformació Digital per a facilitar la tasca i l’eficiència en la
gestió de persones, projectes, tràmits i facturació. Així mateix, s’han començat a revisar
els processos de treball intern de les diverses seccions i projectes, amb l’objectius de
poder-los millorar i donar més i millor resposta a les persones en processos d’inserció
sociolaboral que atenem a l’entitat i que són el nostre motiu de ser.
Per altra banda, un nou projecte adreçat a joves, el Projecte Sostre 360, està en
funcionament des de l’octubre i ha permès ampliar les places disponibles per a
persones joves amb dificultats, acompanyant-les en els seus processos personals de
regularització de la seva situació administrativa, i d’inserció sociolaboral. La realització
d’aquest projecte per part de Tapís, denota el compromís cap a aquest col·lectiu
a nivell comarcal, un dels més desafavorits i al qual ja es donava resposta amb el
Projecte Aktua.
Aquests darrers mesos també hem posat les nostres llavors en projectes i espais
de coordinació i de treball en xarxa amb altres entitats i organismes de l’Economia
social i solidària, fent una aposta per un model econòmic més just, i on la persona
sigui el centre: la participació a l’Alterna’t, la implicació a la Zona Mercat d’Opcions o la
obtenció del Segell de Balanç Social en són alguns exemples.
I també ha estat un any de recol·lecció. L’Associació Tapís és, des de l’1 de juliol de 2021,
una entitat d’utilitat pública. Aquesta consideració del Ministeri d’Interior de l’Estat
representa un reconeixement a la nostra feina, fet que aporta prestigi i credibilitat
a l’entitat. Hem demostrat la nostra eficàcia, transparència i bones pràctiques a
l’administració pública.
Finalment, també s’ha reconegut Tapís dins del Cens d’Entitats de Voluntariat de
Catalunya,
En definitiva, ha estat un any més d’intens treball, arrelat al nostre territori, posant el
focus en les persones. Seguirem preparant la terra, sembrant i regant.
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Història
L’Associació Tapís es va crear a finals de l’any 1984 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 independent.
L’any 2000 l’entitat sense ànim de lucre, ja venia realitzant activitats econòmiques amb
persones en procés d’inserció contractades, això provoca que es vegi abocada, l’any
2008, per normativa, a crear TREBALLS I SERVEIS TAPÍS, Empresa d’Inserció S.L.U. i així
poder continuar la seva activitat econòmica i accedir als ajuts establerts, i continuar
generant oportunitats a aquelles persones que ho necessiten de la comarca d’Osona.
Actualment, Tapís desenvolupa i treballa amb i pels projectes següents:

Associació

L’empresa d’inserció
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Associació Tapís
Missió
•L
 a 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
troba la ciutadania, especialment les persones amb dificultats de desenvolupament,
d’integració social, amb manca d’autonomia personal o amb especials problemàtiques
familiars.
• Impulsar i/o crear, dins les possibilitats de cada moment, els recursos adients per
pal·liar les problemàtiques més urgents. En especial, la creació 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, apoderament social,
il·lusió, responsabilitat, esforç, respecte.
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Organització
Associació Tapís
EMPRESA D’INSERCIÓ

PROJECTES ASSOCIACIÓ

Treballs i Serveis Tapís EI SLU

• el fil
• la clau
• la taca

• Aktua
• Servei d’Assessorament Judicial
• Projecte Sostre 360
Inicia el setembre 2021
• Projecte Senders
Inicia el març 2021
• Taller de soldadura

Junta associació
•P
 resident
Antoni Cumeras Costa
•S
 otspresident
Josep Maria Orduña Ponti
•S
 ecretari
Agustí Oliver Sansalvador
•T
 resorer
Josep Seguranyes Xumetra
•V
 ocals
Miquel Franch Ferrés
Anissa Lamzabi Bou
Asun Martínez

Consell administració Treballs i Serveis
• Antoni Cumeras Costa
• Josep Maria Orduña Ponti
• Josep Seguranyes Xumetra
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Equip, persones ateses
i implicades
Projecte Aktua

53 persones

Servei Assessorament Judicial 25 persones
Associació Tapís 10 persones
Projecte Sostre 360 12 persones
Taller de soldadura 71 persones
Empresa d’Inserció 33 persones
Administració i gerència 6 persones

PERSONAL ESTRUCTURA

PERSONAL INSERCIÓ

ALUMNAT EN
PRÀCTIQUES

16

18

5

JOVES EN PROCÉS D’ACOMPANYAMENT
Projecte AKTUA

FORMADORS
EXTERNS

Projecte Sostre

3

10

40
PERSONES VOLUNTÀRIES

PERSONES FORMADES TALLER

26

209
TOTAL

68
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L’empresa d’inserció
L’Empresa d’Inserció; activitat productiva i de serveis amb valor afegit

La secció el fil de l’empresa d’inserció gestiona el residu tèxtil de 42 municipis d’Osona i donant cobertura
a un 95% de la població. Les dades de recollida de
tèxtil es traspassen a l’Agència de Residus de Catalunya

Dades

18

treballadors/es en
procés d’inserció
durant el 2020

Segons
procedència

Segons edat
39 %

78 %

extracomunitari
22 %

22 %
17 %

Segons gènere

61 %
Dones

19-25
anys

30-40
anys

41-50
anys

51-60
anys

33 %
Homes

6%
Trans
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L’empresa d’inserció

El Fil

La secció El Fil de l’empresa d’inserció gestiona el residu tèxtil de 42 municipis d’Osona i
donant cobertura a un 95 % de la població. Les dades de recollida de tèxtil es traspassen
a l’Agència de Residus de Catalunya.

Serveis
Recollida i reciclatge

• Recollida i reciclatge de roba de 2a mà, estris per a nadó i
joguines

Bugaderia		 • Rentat i planxat de roba per a particulars
Entrega social		

• Per a persones en situació de risc, a la botiga de roba de
segona mà

• Venta de roba, calçat, complements i accessoris
per la llar i infantils
• Taller per al foment de la reutilització del tèxtil usat.

Botiga de roba de 2a mà		
Tallers		

		• Taller d’elaboració de samarretes Alterna’t 2021
		• Taller d’atrapasomnis Alterna’t 2021
		• Decoració nadalenca Setmana Europea de Prevenció de Residus
		• Taller de customització a Tona Set. Europea de Prevenció de Residus

Xifres
92 punts de recollida de roba a Osona i Lluçanès
355.059 kg de tèxtil recollits
13.765 p eces de roba venudes
580 peces en temporada d’oferta
320 peces d’entrega social a persones ateses per Creu Roja
286 serveis de bugaderia i planxa
46 particulars

35 municipis d'Osona
11 municipis del
Lluçanès

240 empreses/entitats

1.517 joguines i contes venuts
721 joguines

CONVENIS DE
COL·LABORACIÓ DE
GESTIÓ DEL TÈXTIL

796 contes

38 accessoris de nadó venuts (cotxets, cadiretes, banyeres...)

Altres amb entitats
privades i empreses
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L’empresa d’inserció

La Taca

Des de la Taca s’ofereixen serveis de neteja ajustats a les necessitats dels clients i clientes, tant en periodicitat com en tipologia de neteja. Aquest any 2020 ha estat especialment clau per aquesta secció la qual ha necessitat de moltes mesures de protecció per
acomplir amb les directrius vinculades a la pandèmia generada pel Covid19.

Serveis
Neteja i atenció a la llar
• Neteja d’edificis, indústries i espais públics
• Neteja de domicilis, comunitats de veïns i
veïnes, i cases de colònies
• Suport a la llar
• Neteja de garatges
• Neteja de vidres i vidres d’alçada
• Neteja de xoc
• Neteja de fons

Vigilàncies
• Tasques de vigilància i consergeria
diürna i nocturna sense ús d’armes
Formació
• Cursos de formació a mida

Xifres
7.646 h

2.457 h

233 h

1.143 h

hores anuals de neteja

neteges a centres
públics

de serveis puntuals
anuals de neteja

neteges a domicilis
particulars

1.554 h

239 h

1.223 h

400 h

neteges a comunitats
de veïns i veïnes

neteges a empreses

neteges a entitats

neteges de xoc a
domicilis socials

100 h

500 h

450 h

215 h

neteges de vidres

hores de consergeria

hores anuals de
vigilància del
cementiri

hores de formació
de neteja externa
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L’empresa d’inserció

La Clau

La secció de la Clau de l’Empresa d’inserció és la branca metal·lúrgica on les persones
d’inserció fan un procés de capacitació en habilitats com la soldadura, el muntatge de
peces metàl·liques, entre d’altres. Aquest any 2020 ha estat especialment complicat
per aquest sector, principalment per l’aturada general de principis de la pandèmia i
lenta posada en marxa posterior. De totes formes s’han mantingut les feines per empreses clientes que han necessitat donar resposta al sector dels serveis essencials.

Serveis
Metal·lúrgia
• Mecanitzem peces metàl·liques: tallat, foradat,
roscat, tallat, foradat, roscat, tornejat, polit i fresat.
• Fem treballs de soldadura amb ferro, alumini i
acer inoxidable.
Manteniment preventiu i correctiu
• Fem tasques de manteniment a domicili.

Manipulats industrials
• Realitzem muntatges de
conjunts per a maquinària.
• Fem classificació de peces.
• Troquelem peces amb
diferents materials.

Xifres
11.755

26.321

9.688

unitats de feines
metal·lúrgiques

feines de troquel·lats

feines de muntatges
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Futura seu social de Tapís

La Nau

Les inversions que enguany s’han pogut destinar a la rehabilitació de la Nau han permès habilitar la instal·lació elèctrica de la planta baixa i canviar la porta d’entrada. A més,
han permès la reforma dels espais destinats a la gestió del tèxtil (magatzem de contra
temporada, zona de tria i classificació de roba, bugaderia, etc.). Una bona part de les
despeses s’han pogut cobrir gràcies a la donació per part d’empreses, entitats i altres
organismes, al projecte Il·lusions a Taula, promogut per al Rotary Club Osona, que enguany ha destinat a l’Associació Tapís i a la Fundació Trueta. També s’ha comptat amb la
implicació de l’Ajuntament i altres donacions privades, així com la col·laboració d’alguns
cursos de formació que han construït part del mobiliari necessari per aquesta habilitació.
Destaquem també la instal·lació de 8 panells solars JA Solar 380Wp amb una Potencia
pic: 3,04 kWp, un Inversor solar SMA Sunny Tripower 3.0 (3,0 kWn) i la Producció anual
estimada: 3.500 kWh/any que permetran un estalvi anual de prop d’una Tona de CO2
associada. Les persones sòcies participants en la compra col·lectiva d’instal·lacions fotovoltaiques Planter Solar de Som Energia d’ Osona, Bages i Ripollès van escollir en votacions que l’Associació Tapís rebés, sense cost, aquesta instal·lació.
A curt termini, es preveu iniciar les obres a la primera planta, on hi haurà ubicades les
oficines, les aules de formació i els tallers on es fan activitats per a projectes de joves
(taller de paper reciclat i elaboració de llibres, taller de reparació de joguines, taller de
sabó i altres).
Seguim treballant, doncs, en l’esperat trasllat a la nova seu de Tapís.
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Projectes Associació

Aktua

Aktua: Itineraris Integrats d’Inserció Sociolaboral per a joves
Aktua és un projecte d’Itineraris Formatius Individualitzats amb incentius a la participació
per a l’acompanyament a la inserció sociolaboral de joves d’entre 16 i 25 anys, en risc
d’exclusió social, amb nivells formatius baixos i escassa o nul·la experiència laboral.
Els itineraris es plantegen a partir d’accions de formació bàsica i transversal, i d’accions
d’aprenentatge laboral a partir d’un taller de paper reciclat en el qual s’elaboren llibres
artesans i altres articles de papereria.
Des de l’equip Aktua s’ha continuat treballant per l’acompanyament a distància de cadascun dels joves atesos, sense interrompre en cap moment els incentius a la participació.
Cal tenir present que durant els mesos de març a juny, com a conseqüència del període
de confinament, el programa va estar aturat, i que durant el mes de juliol la participació va
ser alterna, de manera que els i les joves van participar al projecte la meitat de les hores.

Serveis
• Accions de tutoria setmanals
• Assemblees quinzenals

23

10.907 h

550 h

joves han participat
de forma simultània
en el projecte

de tallers

de tutoria

3.089 h

2.810 h

20 h

de formació de mòduls

de formació bàsica

assamblees generals

Amb el perfil de joves atesos durant aquest any 2021 no s’han pogut fer hores de pràctiques
per no estar permeses als i les joves sense permís de treball
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Xifres

40

60 %

95% sense permís

joves acompanyats
durant el 2021

d’insercions al
mercat laboral

2,50% sense permís

de residència ni treball
de treball amb permís
de residència

16

2,50% amb permís

joves en tràmit
d’arrelament

de residència i treball

Segons gènere

Segons nacionalitat
17.50%
Noies

82,50 %
5%
2,50 %
2,50 %
2,50 %
2,50 %

Marroquina
Senegalesa
Colombiana
Gambiana
Índia
Algeriana

82.50%
Nois

Segons el nivell d’estudis

5%

Sense estudis

67,50 %

Estudis primaris

27,50 %
GES
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Projectes Associació

Els llibres de Tapís

A Tapís, l’any 2011 des del projecte Aktua, d’una genial idea de l’equip de
persones de Tapís junt amb el grup dels joves es va iniciar un projecte
dedicat a l’edició de llibres artesanals de poesía i així donar sortida al
gran volum de paper reciclat mitjançant el qual es treballaven habilitats
i competències laborals amb els joves.
Des de llavors Els Llibres de Tapís ha editat 15 exemplars diferents on
els joves fan tot el procés: des del taller de fabricar el paper reciclat,
la confecció de les portades, la impressió de totes i cadascuna de les
pàgines, i finalment, s’ocupen de l’enquadernació.
Els llibres són de poesia il·lustrada, d’autors i autores catalans, i creiem
que tenen una qualitat més que suficient per valer-se per si sols.
Els i les joves d’Aktua durant l’any 2021 han elaborat a mà un total
de 818 llibres artesanals.

Parada de llibres
de Tapís a la plaça
Major de Vic
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Llibres publicats
• 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, il·lustracions de Anna Beatriz Reina Rojas ( 2016).
• El silenci ja hi era, d’Anna Miralpeix i amb il·lustracions 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).
• 0 Absolut, de David Gonzàlez i Júlia Olivella ( 2018).
• Sàvia Natura, de La Farinera ( 2018).
• Jamalí i els colors, per encàrrec de Sant Tomàs. Celebració dels 50 anys de l’Escola
Estel ( 2018).
• Qualsevol forma de vida, Jordi Vidal amb il·lustracions d’Elena Boix
( 2019).
• El conill de la Lluna juntament amb el CNLO, La Farinera, l’EMVic i Escènic Vic (
2019).
• Estels enlairant esperances de Montse Bagaria i Bruna Autet (2020)
• Lacta Mama de Pere Casaldàliga i Mino Cerezo (2020)
• Un home blanc i un barquer amb Centre de Normalització Lingüística, Escola de
dibuix La Farinera, EMVic i Escènic Vic ( 2020)
• Cuina pràctica. 29 receptes per sorprendre de Manel Molera i Pascual ( 2021)
• Perlette, la gota d’aigua amb el CNL, la Farinera, L’EMVic i Escènic Vic ( 2021)

18

Projectes Associació

Assessorament Judicial
A través del servei d’assessorament judicial fem atenció a les persones que
acompanyem amb algun tipus de problemàtica judicial en l’àmbit penal per tal de
conèixer la seva situació i les conseqüències dels temes pendents.
Contactem amb les persones professionals que porten cada cas per elaborar les
estratègies necessàries per al moment del judici. Això implica l’acompanyament en
el procés judicial i el plantejament d’alternatives a les penes que els puguin imposar.
Així mateix, detectem, a partir d’aquest procés, altres problemàtiques vinculades i
mirem de contactar amb els serveis adequats.

Dades

22

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

2

La majoria de persones ateses
menors no acompanyats

orientacions i
acompanyaments

assessoraments
penals / judicials

Acompanyament en cada cas
durant tot els procediments
judicials o administratius que
ha requerit el cas i la situació
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Projectes Associació

Projecte Sostre
Inici del projecte Setembre 2021.
El Projecte Sostre 360º és un projecte de gestió mixta esdevenint una iniciativa pionera que treballa per fer un abordatge integral de la problemàtica de joves en situació
de sense llar de la comarca i per la qual l’Associació Tapís és la responsable dels processos de formació i d’inserció sociolaboral dels i les joves ateses.
L’àrea de formació i d’inserció sociolaboral està formada per un/a educador social
que realitza les tasques d’acompanyament a la inserció, prospecció, formació i tutoria,
i un/a integrador/a social per porta a terme les accions de taller i de gestió de les
activitats que s’hi desenvolupin.

Serveis
• Assessorament

• Formació sociolaboral

• Acompanyament

• Formació mòduls transversals

• Tutories

• Formació bàsica

• Suport emocional

• Taller d'elaboració de sabó
artesanal a partir d'oli utilitzat

• Derivacions a altres recursos
• Elaboració del pla d'acompanyament a
l'emancipació de cada jove

Xifres

10 joves
7 nois
3 noies

Nacionalitat
4 joves Marroc
2 joves Senegal
1 jove Algèria
1 jove Gana
1 jove Gàmbia
1 jove Nigèria
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Projectes Associació

Taller de soldadura
Aquest 2021 s’ha fomentat i consolidat la utilització del taller de soldadura que es va
muntar a la Nau amb la col·laboració de Creacció, format per 6 boxes individuals i
mòbils, amb màquines d’aprenentatge de la soldadura amb elèctrode, fil “MIG” i “TIG”.
Concretament, s’hi han seguit desenvolupant programes formatius programats per
Creacció, adreçats a persones amb dificultats d’inserció. Per altra banda, s’ha diversificat
l’oferta de cursos, que han estat contractats per altres organismes, amb programes
que inclouen també formacions bàsiques d’electricitat, serralleria i mecànica. Aquests
cursos es plantegen amb una metodologia teòrico-pràctica on l’alumnat pugui
assimilar els continguts que s’exposen alternant les sessions teòriques i pràctiques
durant el curs.

Serveis
S’ofereix l’espai de taller per poder realitzar cursos de formació en soldadura i
altres cursos de mecanitzats a mida.

Xifres
1

6

68

formacions

persones formades

formacions de
soldadura per a joves

2

2

1

formacions de
soldadura bàsica

formacions de
soldadura avançada

formació / tastet
soldadura i electricitat
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Projectes Associació

Impactes mediàtics
• Hem enviat 3 butlletins electrònics amb informació d’actualitat a un total de 255
contactes cada butlletí (entitats, empreses clientes i persones sòcies, treballadores,
voluntàries i vinculades a l’entitat).
• Hem aparegut a 5 edicions de la Revista Estrip i 3 vegades al butlletí d’Infoentitats.
• Hem aparegut en 3 ocasions a la premsa local El9nou.
• Hem participat d’1 programa de Ràdio.

Xarxes socials
Facebook
Actualment tenim més de 1.300 seguidors
El 2021 hem fet 115 publicacions

Twitter
Actualment tenim 184 seguidors
El 2021 hem fet 95 twits
Unes 130 interaccions (retwits, etc.) en total.

Instagram
Actualment tenim 712 seguidors
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Memòria Econòmica
Associació 2021

227.985,81 €

€

2
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5
2.
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.1
16

€

27
,4
4

77
,1
.2
25

13

.9

35

41

,3

.1

0

€

00

,5

€

0

€

217.230,64 €

272.266,44 €

Ingressos

272.249,94 €
Despeses

58,60 %

Subvencions

74,96 %

Contractació
de personal

36,77 %

Vendes i prestacions
de serveis

13,34 %

Despeses
d’explotació

04,63 %

Altres

11,25 %

Aprovisionaments

00,44 %

Amortizacions
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Memòria Econòmica
Empresa d’inserció 2021
410.009,69 €

€
74
,

489.599,74 €
Ingressos

€
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48

23

€

.0

8

91

€

,4
0

€

13

8.

02

0,

94

€

349.996,57 €

496.380,88 €
Despeses

67,95 %

Vendes i prestacions
de serveis

77,34 %

Contractació
de personal

31,85 %

Subvencions

12,00%

Despeses
d’explotació

00,20 %

Altres

07,17 %

Aprovisionaments

02,94 %

Amortitzacions

00,16 %

Despeses financeres,
impostos i altres
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Els nostres reptes
El principal repte de l’entitat pel 2022 és continuar lluitant contra l’exclusió social
mitjançant:
•C
 ercar nous recursos econòmics, materials, personals i feines per mantenir
la viabilitat dels projectes i seccions de treball de l’entitat.
• Rehabilitar i traslladar-nos al nou espai cedit per l’Ajuntament de Vic, futura
seu social de l’entitat i empresa d’inserció, per la millora en l’eficàcia, qualitat i
gestió dels processos d’inserció i activitats econòmiques desenvolupades per
l’entitat.
• Mantenir i enfortir les relacions, la coordinació i el treball en xarxa amb altres
entitats, serveis i empreses de la comarca.
• Pensar amb les noves realitats i necessitats, i adaptar o engegar noves línies
de treball.

“Acompanyem les persones pel seu empoderament.
Per una societat més justa.”
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Col·labora
Si vols, pots col·laborar:
Econòmica o materialment:
• Fes-te soci/a de Tapís!
• Fes-nos una donació econòmica i impulsa o participa d’un dels nostres projectes.
La Caixa: ES91 2100 1112 8602 0015 6437
BBVA: ES95 0182 8678 2102 0000 8612
• Fes-nos una aportació en format material.
Amb el teu temps:
• Contribueix en el nostre avenç aportant unes hores de professionals específics.
• Fes voluntariat. El teu temps és molt valuós i segur que hi ha tasques que et faran
sentir útil i amb bona companyia.
• Fes pràctiques amb nosaltres. Hi ha diverses línies de treball que es poden ajustar
als teus estudis.
Contractant els nostres serveis i aportant nous contactes:
• Contracta’ns un servei.
• Dóna’ns l’oportunitat de construir-te projectes a mida de les teves necessites.
• Si coneixes alguna empresa, institució o entitat a qui li calgui externalitzar algun dels
nostres serveis, fes-nos-ho saber.
• Dóna’ns feines per portar a terme les línies estratègiques: Formació i treball productiu.
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Agraïments
Persones voluntàries i persones treballadores
Des dels inicis de l’Associació Tapís la tasca de les persones voluntàries i treballadores
ha estat clau per al desenvolupament dels nostres projectes. Especialment, destaquem
el paper dels nostres VOLUNTARIS i VOLUNTÀRIES, 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 2021 han estat possibles gràcies a totes les entitats,
institucions, administració pública, empreses i particulars que a través de convenis de
col·laboració, contractació de serveis, contractació de treballadors i treballadores, o
finançament directe, heu fet possible la continuïtat de la nostra tasca.

Empreses i entitats col·laboradores
» Ajuntament de Vic
» Ajuntament de

» Proquimia
» Fundació Serra

» Fundació

» Unió Europea
» Consell Comarcal

» Càritas Diocesana Vic
» CECOP

» Font J. Roig Tanyà

Manlleu

d’Osona

» Casal Claret
» Diputació Barcelona
» Obra Social La Caixa
» Generalitat de
Catalunya Benestar ·
Immigració

Santamans

Centre de Conductors
Professionals

» Fundació Privada Casa
de Caritat de Vic

» Fundació Institució
Josefa Maresch

» Creu Roja d’Osona
» Servei d’Ocupació

» Boada
» Decathlon
» Consultors Associats

» Fundació Girbau

» Isern SAU

de Catalunya (SOC)

LOPD

Universitaria Balmes
UVic-UCC
Assessors , SL

» Font Assessoria
Empresarial SL

» Creacció
» Asencat
» Fundació Puig Porret
» La Fàbrica de
Somnis

» INOXGES
» Puig Porret
» Aigües Vic
» Rotary Club de VicOsona
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Empresa d’inserció finançada per

Projectes de l'associació finançats per:

PLAÇA
MAJOR

C/ Ja

cint V
erdag

uer

C/ B

isbe

Passeig

de la Gen

eralitat

C/ de les Adoberies

ASSOCIACIÓ TAPÍS
Carrer Adoberies, 9
08500 Vic
T. 93 886 18 34
tapis@tapis.cat
www.tapis.cat

Torre

siB

ages

