
 

 

La Fundació Antiga Caixa Terrassa (FACT) presenta a la ciutadania els 

seus primers quatre anys de gestió  
 
Hereva de l’Obra Social de la desapareguda Caixa Terrassa, la FACT ha aconseguit             
equilibrar els pressupostos, mantenir i millorar l’activitat, treure rendiment del          
patrimoni i adaptar els edificis per a les pròximes generacions en el conjunt de les               
quatre fundacions: Fundació Antiga Caixa de Terrassa, Fundació Centre Cultural          
Terrassa, Fundació Amat Roumens (Fupar) i Fundació Torres Falguera (La Llar). 
 
El butlletí ‘FACT. Memòria 2013-2017’ estarà encartat al Diari de Terrassa el            
proper dissabte 26 de maig i es podrà sol·licitar de forma gratuïta als diferents              
equipaments de la FACT.  
 
Amb un esperit de transparència i amb la voluntat d’informar als terrassencs i             
terrassenques, el president de la FACT, Ignasi Cusidó, i el director, Josep Ribera, han              
presentat aquest dijous el primer butlletí de l’activitat de la FACT, des del 2013 fins al                
2017. 
 
Des de la seva constitució, la FACT va assumir la responsabilitat de donar continuïtat a               
l’obra social i cultural de la Caixa de Terrassa i es va marcar dos objectius importants                
que s’han assolit:  
  

- Aconseguir l’equilibri en els pressupostos, o dit d’una altra manera, que els            
recursos generats “cash flow” consolidats entre les quatre Fundacions no sigui           
negatiu.  

 
- Mantenir tota l’activitat de les Fundacions, i a ser possible, millorar-la. Al mateix             

temps, treure el màxim rendiment del patrimoni i adaptar els edificis per tal             
d’estar preparats perquè en puguin gaudir les pròximes generacions.  

 
 
‘Era important trobar l’equilibri en els pressupostos, és l’única manera d’assegurar el            
futur de les Fundacions. Si haguéssim mantingut una situació continuada de dèficit,            
tard o d’hora s’haguessin esgotat els recursos i ens haguéssim trobat davant d’un futur              
molt incert’, matisa Cusidó. 
 
 
Fundació Centre Cultural Terrassa 
 
En l’àmbit de la cultura, per mitjà del Centre Cultural Terrassa s’ha millorat any rere               
any la programació i s’ha consolidat una temporada estable de dansa de referència a              
tot el país. Progressivament ha anat incrementant la mitjana d’assistència als           
espectacles de dansa, amb un 90% d’ocupació de mitjana en l’última temporada i un              
grau de satisfacció dels usuaris d’un 9.96 sobre 10. Aquesta millora també es pot              
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constatar amb l’increment en la venda d’entrades en tota la seva programació, un 26%              
més el 2016 i un 45% al 2017.  
 
Durant aquest període 2013-2017 també s’han adaptat tots els espais per tal de tenir              
un millor aprofitament i rendiment de l’edifici; en són un exemple la nova cafeteria              
restaurant El Cultural, la nova boutique de Teixidors, la sala d’exposicions La Galeria,             
el nou espai d’assaigs per a companyies de dansa o les noves oficines.També s’ha              
adaptat l’equipament a les normes d’eficiència energètica.  
 
 
Fundació Amat Roumens (Fupar) 
 
En l’àmbit social, per mitjà de Fupar, la facturació ha augmentat un 56% respecte el               
2013, arribant als 4.370.000€ el 2017, fet que ha permès incrementar la plantilla fins a               
492 persones (405 el 2013). Amb aquest augment s’ha pogut donar incorporar al             
voltant de 60 persones amb discapacitat intel·lectual, donant l’oportunitat d’accedir a           
una feina i contribuir a la seva inclusió a la societat. 
 
Recentment, s’ha incorporat a la Fundació la Cooperativa Teixidors. Aquesta acció ha            
estat motivada per donar continuïtat a una iniciativa tan extraordinària com fabricar            
productes tèxtils, que segueixen el mètode artesanal que s’utilitzava en el segle XIX,             
oferint ocupació a persones amb discapacitat intel·lectual.  
 
Al mateix temps, s’ha incrementat el patrimoni de la Fundació Fupar amb l’adquisició             
d’un nou edifici al carrer Provença, que permetrà créixer en els serveis de jardineria i               
neteja. També s’ha adaptat una part de les instal·lacions de l’entitat per donar resposta              
a les necessitats de les persones amb Trastorn de l‘Espectre Autista, i que a dia d’avui                
dona servei a 19 persones. 
 
 
Fundació La Llar 
 
A través de La Llar la FACT dona suport a la tercera edat. ‘La nostra prioritat és                 
mantenir i millorar la qualitat en el servei i l’atenció a les persones, tant en el servei de                  
Residència com en el Centre de dia’, explica Ribera. El servei de Residència ha              
mantingut totes les places ocupades arribant als 206 residents en aquests quatre anys.             
També s’ha iniciat una reforma integral de les instal·lacions, que es remunten a l’any              
1950, per tal d’adaptar-les a les normatives i als criteris d’eficiència energètica vigents.  
 
A més a més, s’ha ampliat el servei de restauració social amb una línia de menús de                 
textura modificada (menjar triturat), que també se subministra a altres residències           
d’arreu del país. A més a més, s’ofereix un servei de menús a domicili per l’Ajuntament                
de Terrassa, Manresa, Vilanova i La Geltrú, Les Franqueses i Cardedeu, així com per              
a particulars de la nostra ciutat. Aquest nou servei ha fet augmentar el nombre              
d’usuaris de La Llar: 4.242 el 2013 i 5.097 al 2017. 
 
Per altra banda, La Llar compta amb un servei de fisioteràpia per a persones grans i                
disposa de la botiga Ortopèdia Activa, situada al carrer Arquímedes, amb un servei             
d’assessorament i una àmplia oferta de productes ortopèdics pel manteniment i           
l’increment de l’autonomia de les persones amb problemes de mobilitat i amb diversitat             
funcional. S’estima que un 60% de les persones ateses a la botiga realitzen una              
compra.  
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‘Com totes les fites essencials a la vida, per aconseguir-les, cal la implicació i              
dedicació de les persones. I és així com hem emprès cadascun dels reptes i projectes               
durant els darrers anys: amb un equip i una direcció compromesa, que treballa dia a               
dia amb molta il·lusió, professionalitat i humanitat’, conclou el president. 
 
 
Més informació sobre la FACT 
 
La Fundació Antiga Caixa Terrassa es va constituir l’any 2013 amb l’ànim de donar              
continuïtat a la voluntat dels fundadors de l’Obra Social de la desapareguda Caixa             
Terrassa, expressada en els seus Estatuts. La missió ha estat des dels seus orígens,              
com a entitats sense afany de lucre, donar suport a la societat i a la ciutadania de                 
Terrassa i comarca, en els àmbits de l’atenció a gent gran i a persones amb diversitat                
funcional, així com en el foment i divulgació de la cultura.  
 
La FACT va heretar el patrimoni i edificis de l’antiga obra social i es va fer càrrec de les                   
obres més emblemàtiques: els tallers Fupar, d’integració de persones discapacitades,          
la Llar Terrassa, per a l’atenció de gent gran amb necessitats i el Centre Cultural. 
 
Per la seva configuració jurídica, la Fundació no depèn de cap altra propietat, és una               
entitat ciutadana, dels terrassencs. El seu òrgan gestor és un patronat, en el qual hi ha                
representants de les més importants institucions i entitats terrassenques. El president           
és l’empresari Ignasi Cusidó, i Josep Ribera n’és el director general. Dins de la seva               
estructura figura un Consell Consultiu, integrat també per representants d’entitats i           
experts. La Fundació Antiga Caixa Terrassa compta amb la col·laboració de BBVA. 
 
La Fupar ocupa i atén a 379 persones discapacitades i té més de 130 professionals de                
suport i d’administració, en les diferents línies d’activitat: manipulats i envasats,           
productes propis del taller de paper reciclat, suports impresos (pancartes, banderes,           
expositors…), enjardinaments i manteniment d’espais verds, centre de jardineria,         
neteja d’espais (pàrquings, naus, exteriors) i neteja de vehicles i recentment s’ha            
incorporat la cooperativa Teixidors. 
 
La Llar Terrassa ha esdevingut un referent en l’atenció de persones grans. Els seus              
serveis arriben a més de 4.300 persones: 206 persones residents, 193 persones            
usuàries habituals del centre de dia, 1.320 persones que reben serveis de restauració,             
fisioteràpia i atenció domiciliària, i unes 2.600 persones més que al llarg de l’any són               
ateses i reben assessorament a la botiga Llar Adaptada. 
 
El Centre Cultural Terrassa du a terme una programació estable de dansa, que és la               
principal especialització, amb trenta-cinc temporades de forma continuada. També         
ofereix espectacles de música, circ i màgia, i exposicions d’arts plàstiques, que són la              
base dels programes pedagògics en què participen escolars de Terrassa i de localitats             
properes. Al llarg de l’any passen pel Centre Cultural més de 165.000 persones. 
 
 
DESCARREGA LA MEMÒRIA  
 
 
Comunicació  

T 93 780.64.31 comunicacio@fundacioct.cat    
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http://www.fundacioct.cat/sobre-la-fundacio-antiga-caixa-de-terrassa/
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