
MEMÒRIA
2013-2017





3

LA NOSTRA RAÓ DE SER
La Fundació Antiga Caixa Terrassa va néixer 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. 

Amb un esperit de transparència i amb la voluntat d’informar-vos de tota la 
nostra activitat, tenim el plaer, conjuntament amb el Patronat, de presentar 
el primer butlletí de l’Obra Social i Cultural, hereva de la Caixa de Terrassa, 
a través de les següents Fundacions: Fundació Antiga Caixa de Terrassa, 
Fundació Centre Cultural Terrassa, Fundació  Amat Roumens (Fupar) i Fundació 
Torres Falguera (La Llar).

Fa quatre anys i mig vam assumir la responsabilitat de donar continuïtat a 
l’obra social i cultural de la Caixa de Terrassa, i ens vam marcar dos objectius 
importants: 

Primer. 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. Estem contents d’anunciar que durant el 2017 ja s’ha aconseguit.

I per què era un objectiu important? Perquè trobar l’equilibri en els pressupostos 
és l’única manera d’assegurar el futur de les Fundacions. En canvi, 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.

Segon. 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.
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LA NOSTRA RAÓ DE SER
En l’àmbit de la cultura, per mitjà del Centre Cultural Terrassa hem millorat any 
rere any la programació i hem consolidat una temporada estable de dansa de 
referència a tot el país. Aquesta millora es pot constatar amb un gran increment 
en la venda d’entrades. També hem 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. 
Igualment, hem adaptat el Centre a normes d’eficiència energètica.

En l’àmbit social, per mitjà de la Fundació Fupar, hem augmentat la facturació, 
fet que ens ha permès incrementar la plantilla i, per tant, hem pogut donar 
més suport a persones amb discapacitat intel·lectual i contribuir a la seva 
inclusió a la societat. Recentment, hem 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. Estem molt il·lusionats amb aquest projecte, ja que 
estem segurs que serà una de les activitats insígnia de Fupar i un referent a la 
nostra ciutat. 

Al mateix temps, hem incrementat el nostre patrimoni amb l’adquisició d’un nou 
edifici al carrer Provença, que ens permetrà créixer en els serveis de jardineria i 
neteja. També hem 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 un total de 19 persones. 

Per últim, donem suport a la tercera edat a través de la Fundació La Llar. 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. En aquest 
sentit, hem 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.
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A banda, hem ampliat el servei de restauració social amb una línia de menús de 
textura modificada (menjar triturat), que també subministrem a altres residències 
d’arreu del país. A més, fem 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.

Per altra banda, també comptem amb un servei de fisioteràpia per a persones 
grans i disposem de la botiga Ortopèdia Activa, situada al carrer Arquímedes, 
on oferim un servei d’assessorament, així com una àmplia oferta en productes 
ortopèdics pel manteniment i l’increment de l’autonomia de les persones amb 
problemes de mobilitat i amb diversitat funcional.

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.

Per acabar, voldria fer menció especial a les dues institucions que, des del 
primer moment, ens han recolzat, com són l’Ajuntament de Terrassa i l’entitat 
bancària BBVA.

Moltes gràcies per confiar en nosaltres.

Ignasi Cusidó Simón
President Fundació Antiga Caixa de Terrassa
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QUI SOM I D’ON VENIM

Neix la Caixa d’Estalvis de Terrassa.

Es constitueix UNNIM com a Caixa d’Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell, Terrassa 
amb la finalitat d’expandir-se, créixer i complir amb les directrius del Banc d’Espanya. 

Davant la crisi immobiliària i la pressió del govern espanyol, el FROB passa a controlar la 
seva activitat financera i crea UNNIM BANC, deixant l’obra social separada com a UNNIM 
CAIXA com a continuació dels projectes socials de les antigues caixes.

El FROB adjudica i ven UNNIM BANC a l’entitat financera BBVA, que l’integra dins la seva 
estructura progressivament fins al maig 2013.

Es crea la FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA TERRASSA com a fundació Privada, 
totalment independent de qualsevol entitat bancària.

1877

2010
juliol

2011
setembre

2012
juliol

2013
maig
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PATRONAT I DIRECCIÓ FUNDACIONS
PRESIDENT
Sr. Ignasi Cusidó Simón CECOT

VICEPRESIDENTA
Sra. Maria Vidal Sanahuja Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa

PATRONS
Sr. Alfredo Vega López Ajuntament de Terrassa
Sr. Jaume Colom-Noguera Castellví Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa 
Sr. Miquel Font Roca Fundació Busquets de St. Vicenç de Paül
Sr. Marià Galí Segués Cambra Oficial de Comerç, Industria i Serveis de Terrassa 
Sr. Josep Armengol Giralt Institut Industrial de Terrassa 
Sra. Nora Barata Martí Mútua de Terrassa
Sr. Eusebi Cima Mollet Asociación Acondicionamiento Tarrasense (LEITAT)
Sr. Jaume Ribera Segura
Sr. Josep Casajuana Pladellorens

SECRETARI
Sr. Ramon Flo Besora

FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA TERRASSA
Sr. Josep Ribera Segura

 FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT AMAT ROUMENS (FUPAR)
 Sra. Montserrat Lao Gómez

 FUNDACIÓ PRIVADA PRESIDENT TORRAS FALGUERA (LA LLAR)
 Sr. Josep Datzira Navarro

 FUNDACIÓ CULTURAL PRIVADA CAIXA TERRASSA (CENTRE CULTURAL)
 Sr. Adrià Fornés Alabern
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CENTRE CULTURAL
Creada l’any 1980

MISSIÓ
Donar servei a la cultura i a la seva promoció en l’àmbit d’actuació geogràfica 
de l’Antiga Caixa Terrassa i, principalment, a Catalunya.

L’activitat se centra en tres línies ben diferenciades:

 Programació d’espectacles.
 Programació d’exposicions d’arts plàstiques.
 Programes pedagògics.

PLANTILLA 11

PRESSUPOST ANUAL 1,530 M€

INGRESSOS

 Administració pública 0,071 M€  4,6 %
 (Ajuntament – Generalitat)

 BBVA 0,280 M€ 18,3 %
 (Mecenes d’honor)

 Privats 0,030 M€ 2,0 %
 (entitats jurídiques)

 Activitat pròpia 0.835 M€ 54,6 % 
 (espectacles, lloguer d’espais, etc.)

www.fundacioct.cat



9

ESPECTACLES - PROGRAMACIÓ PRÒPIA *
 Espectacles 47  

 Funcions 56 

 Espectadors 31.111 

 Ocupació 76.97 %

DANSA | SIMFÒNICA | CIRC | TEATRE | MÀGIA | MUSICALS | MÚSICA

EXPOSICIONS
 Exposicions 27  

 Visitants 83.426 

 Grups escolars 162 

 Alumnes 4.046

EXPOSICIONS | LA GALERIA | ESPAI ROMÀ VALLÈS | FOTOCLUB

CENTRE CULTURAL   ACTIVITATS 2017

* La venda d’entrades de la programació pròpia  va créixer un 26% en el 2016
  i un 45 % en el 2017.  

ALTRES ACTIVITATS I LLOGUER DE SALES
 Espectacles 124  

 Funcions 140 

 Espectadors 44.280 

SOLIDARIS | FESTIVALS | PEDAGOGIA DE L’ESPECTACLE | ALTRES
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CONFERÈNCIES

 Conferències 12  

 Assistents 2.115

90 MINUTS PER VIURE | AULA GRAN

GRAU DE SATISFACCIÓ
 

 Estudi fet en espectacles 19  

 Grau de satisfacció 95.37 

USUARIS CENTRE CULTURAL

164.978 usuaris

CENTRE CULTURAL   ACTIVITATS 2017

IMPACTE EN MITJANS

PUBLICITAT CRÍTIQUES O APARICIONS

Premsa 
escrita

139 Lones 150 Premsa 
escrita

217

Digital 3.371.361 Banderoles 656 Digital 212

Ràdio 55 Pòsters 10.500 Ràdio 70

TV 32 FGC 420 TV 52

Flyers 9.000
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FUPAR FUNDACIÓ
Fundada l’any 1971 – Constituïda com a Fundació el 1985.

MISSIÓ
Proporcionar suports a persones amb discapacitat, prioritàriament intel·lectual 
i del desenvolupament.

PERSONES VINCULADES

SERVEIS PRINCIPALS

 Centre Especial Treball 220
 Centre Ocupacional 159
 
SERVEIS COMPLEMENTARIS
 Formació i inserció 30
 Servei de suport a la llar 30
 Servei de lleure  70

  

EQUIP DE SUPORT I DIRECCIÓ 130

VOLUNTARIAT 50

PRESSUPOST ANUAL 8,9 M€

INGRESSOS ANUALS

 Administració pública 3,1 M€  34,8 %

 Activitat pròpia 5,4 M€  60,7 %

www.fupar.cat
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FUPAR FUNDACIÓ    ACTIVITATS

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
Ofereix programes d’orientació, formació i seguiment laboral per generar de 
manera continuada oportunitats de treball estables i adaptades a les habilitats  
de cada persona. Les unitats de negoci que gestiona són:

 Manipulats i termo envasats

 Impressió digital i serigrafia

 Rentat de vehicles

 Serveis mediambientals

  Jardineria i Neteja d’espais i de pàrquings

 Centre de jardinera (Garden)

 Floristeria

 Teixidors

 Ambientadors Solidaris

CENTRE OCUPACIONAL
Servei terapèutic d’atenció diürna per a persones amb diversitat funcional amb 
nivells de necessitat de suport intermitent, limitat i extens.

SERVEI DE SUPORT A LA LLAR
Servei d’atenció i acompanyament per a persones que opten per viure de 
manera autogestionada i independent.

SERVEI DE LLEURE
Activitats per gaudir del temps lliure, formant part dels projectes socioeducatius 
i esportius triats en funció dels propis interessos, desitjos i somnis. 

 Protagonistes Nosaltres, Club Pingüí, organització i fundació de la Lliga 
BBVA Hockey Plus i activitats socioeducatives.

FORMACIÓ I INSERCIÓ
Servei que ofereix un itinerari personalitzat de formació, recerca activa de feina 

i inserció a l’empresa ordinària.
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FUPAR FUNDACIÓ    INDICADORS
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FACTURACIÓ PER SERVEIS - CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
L’àrea empresarial de Fupar diversifica la seva activitat en diferents unitats
de negoci:

EVOLUCIÓ DE LES PERSONES PLANTILLA PER GÈNERE
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Manipulats/Termoenvasats



14

FUPAR FUNDACIÓ    INDICADORS
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FUPAR FUNDACIÓ    NOUS PROJECTES

PROJECCIÓ I CREIXEMENT DE L’ÀREA DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS

Amb l’adquisició del nou edifici al carrer Provença, durant el 2018 es preveu el 
trasllat i la unificació dels equips de jardineria i neteja en un sol espai. Aquesta 
acció respon a la nostra aposta pel creixement en serveis, i a la promoció i 
expansió de l’àrea de serveis ambientals.

 Metres quadrats construïts 5,819 m2

 Lloguer a tercers 1,421 m2

 Espai d’ús de jardineria i neteja 2,300 m2

 Espai per ampliació 2,098 m2

CONSOLIDACIÓ DE LA BOTIGA TEIXIDORS

El desembre del 2017, es va inaugurar oficialment la nova botiga Teixidors, 
situada a l’edifici del Centre Cultural Terrassa. 

REUBICACIÓ DE L’ÀREA PRODUCTIVA DE TEIXIDORS

Actualment, l’àrea productiva de Teixidors està situada al carrer Mas Adei i 
s’espera traslladar-la a l’espai cedit en ús per l’Ajuntament de Terrassa situat al 
carrer de Mare de Déu dels Àngels.

Nou edifici al c/ Provença.

Nova botiga Teixidors.

Àrea productiva de Teixidors, c/Mas Adei.

“Acondicionamiento Terrasense” 
C/ de Mare de Déu dels Àngels.
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LA LLAR FUNDACIÓ
Creada l’any 1949.

MISSIÓ

Atendre persones grans per millorar el seu benestar donant continuïtat, en tot 
allò que sigui possible, per fer possible el seu projecte de vida mitjançant una 
plataforma de serveis de qualitat.

PERSONES ATESES
 Residència 206 

 Centre de Dia 193

 Atenció domiciliària (SAD) 87

 Fisioteràpia 92

 Restauració 1.141 

 Llar Adaptada (ortopèdia) 2.586

  4.305

PLANTILLA D’ATENCIÓ DIRECTA I DE DIRECCIÓ  137

VOLUNTARIAT 60

PRESSUPOST ANUAL 6,2 M €

INGRESSOS ANUALS
 Administració pública 0,8 M € 12,9 %

 Activitat 5,4 M € 87,1 %
www.lallarfundacio.cat
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ÀREES DE SERVEI
RESIDÈNCIA
Ofereix acolliment assistencial temporal o permanent, principalment a gent 
gran amb i sense dependència, tant a nivell privat com públic (som centre 
col·laborador del Departament de Benestar i Família).

CENTRE DE DIA
Servei exclusivament diürn dirigit a persones amb o sense dependència.

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Servei per mantenir les capacitats i facilitar a les persones amb dependència, 
puntual o permanent, el desenvolupament de tot tipus de tasques del dia a dia.

ORTOPÈDIA ACTIVA
Assessorament, venda i lloguer de productes pel manteniment i l’increment de 
l’autonomia de les persones amb diversitat funcional, així com la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb dependència i d’aquells que les atenen.

APARTAMENTS AMB SERVEIS
Habitatges tutelats destinats a persones grans amb un grau suficient 
d’autonomia personal.

RESTAURACIÓ SOCIAL
Elaboració diària dels menús de la Residència, el Centre de dia i el Servei 
d’atenció domiciliària. A més, aquest servei també es dirigeix a particulars de 
Terrassa i de la comarca, així com a col·lectius externs de qualsevol població de 
la província de Barcelona.

CENTRE DE FISIOTERÀPIA
Servei de rehabilitació per a públics de totes les edats amb dolències diverses.

LA LLAR FUNDACIÓ    ACTIVITATS
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Gerocultors  

Atenció  Domicili  

Cambrers/es  

Tècnics  
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LA LLAR FUNDACIÓ    INDICADORS
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FACTURACIÓ PER SERVEIS

 79 prs. 55%

   16 prs. 11%

  3 prs. 2%

   20 prs. 14%

   2 prs. 1%

 5 prs. 4%

 5 prs. 4%

  2 prs. 1%

    12 prs. 8%

Dones*
70%

Altres

Servei Fisioteràpia

Servei a Domicili

Servei de restauració

Servei Centre de Dia

Ortopèdia Activa

Residència

79 prs. 55%

   16 prs. 11%

  3 prs. 2%

  20 prs. 14%

   2 prs. 1%

5 prs. 4%

5 prs. 4%

  2 prs. 1%

    12 prs. 8%

Gerocultors  

Atenció  Domicili  

Cambrers/es  

Tècnics  

Ortopèdia  Ac:va  

Recepció  

Cuina  

Manteniment  

Direcció  i  Administ.  



19

LA LLAR FUNDACIÓ    INDICADORS

RESIDÈNCIA - EVOLUCIÓ NIVELLS
DE DEPENDÈNCIA *

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIARI - 
HORES ANUALS

RESIDÈNCIA - EVOLUCIÓ NIVELLS 
D’OCUPACIÓ

RESTAURACIÓ SOCIAL -
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LA LLAR FUNDACIÓ   NOUS PROJECTES

REFORMA INTEGRAL 2017 - 2020

DURADA DE LES OBRES: 

2017 – 2019

REFORMA HABITACIONS

I ESPAIS COMUNS

MILLORA EFICIÈNCIA

ENERGÈTICA
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LA LLAR FUNDACIÓ   NOUS PROJECTES

EVOLUCIÓ RESULTATS CONSOLIDAT DEL GRUP DE FUNDACIONS
Fupar Fundació, Centre Cultural Terrassa i La Llar Fundació.

GRUP FUNDACIONS   

Fupar Fundació, Centre Cultural Terrassa i La Llar Fundació.
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COL·LABORADOR PRINCIPAL

COL·LABORADORS

MITJANS DE COMUNICACIÓ

INSTITUCIONS

CLIENTS PRINCIPALS

TERRASSA

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social

i Família

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



Gràcies per fer-ho possible.



Inclusió sociolaboral de 
persones amb diversitat 
funcional.

Serveis destinats a 
l’atenció de la gent gran.

www.lallarfundacio.cat

Arts visuals i arts 
escèniques diverses.

www.fundacioct.catwww.fupar.cat Any d’edició 2018




