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SALUTACIÓ DE LA PRESIDENTA
DE LA FUNDACIÓ
Benvolguts i benvolgudes,
L'any 2019, va ser un any molt feliç!!. Un any de commemoracions, records,
agraïments i reconeixements de la gran tasca del Jeroni de Moragas.
Fa un any, qui ens havia de dir que viuríem una situació com la què hem viscut al
2020 i continuem vivint al 2021? Si ens ho haguessin dit, ningú ho hagués cregut.
Malauradament, l'any 2020, quedarà en la memòria històrica mundial, com l'any de
la pandèmia per la COVID-19. Serà un any difícil d'oblidar per tothom.
Tant l'Associació com la Fundació del Jeroni de Moragas, continuem lluitant per
aconseguir ser un referent a les nostres comarques. Per això les famílies, els
professionals, els socis i els col.laboradors, aquest any ens hem unit més que mai.
Ens hem vist obligats a adaptar-nos i a seguir els protocols i directrius marcades
per les autoritats sanitàries, i això, evidentment ha afectat al nostre funcionament.
Tenim la gran sort de comptar amb uns grans professionals, els quals units en
l'adversitat, hem posat de manifest l'equip humà i la capacitat i esforç per tirar
endavant en aquesta difícil situació, sense perdre mai l'amor que sentim per la
nostra feina. Per tot això, mirem al futur amb il.lusió. Amb ganes de superació i
sortir d'aquesta pandèmia amb l'esperança posada en la vacuna i poder deixar
aquesta etapa en el passat, tancant les pàgines d'aquest episodi.
Us presentem la memòria/resum anual de gestió de l'entitat. Optimitzant els
recursos existents i resolent els problemes del dia a dia. I tot i la situació que estem
vivint, encarem el futur amb il.lusió, i esperança, intentant nous projectes, es clar
que si!
Per acabar, voldria acomiadar-me agraint a totes les institucions, entitats,
empresaris, famílies, socis, professionals, amics i amigues, la vostra inestimable
col.laboració!! Gràcies a tots!!
Salutacions cordials,
Montserrat Lerma Diaz - Presidenta
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LA NOSTRA ENTITAT
Som una organització no lucrativa amb més de 40 anys de trajectòria al costat de les
persones amb discapacitat intel·lectual. Treballem per millorar la seva qualitat de vida i la
de les seves famílies, generant oportunitats en l'àmbit educatiu, social i laboral, per tal de
promoure l'apoderament personal i la defensa dels seus drets.
Des de fa 25 anys, el nostre Centre Especial de Treball promou el dret al treball remunerat a
les persones amb discapacitat intel.lectual que es troben en risc d'exclusió social.
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Declarada d'Utilitat Pública
Centre Educació Especial
Centre Ocupacional
Centre Especial de Treball

De caràcter social i assistencial
Llar-residència Teresa Fernández
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ELS NOSTRES VALORS

Respecte
Compromís
Sensibilitat
Apoderament
Qualitat
Professionalitat
Ètica
Transparència
Responsabilitat
Sostenibilitat
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SERVEI A LES PERSONES
CENTRE EDUCACIÓ ESPECIAL
HTTPS://AGORA.XTEC.CAT/ESCJERONIDEMORAGAS/

25
ATENCIÓ DIÜRNA

53
LLAR-RESIDÈNCIA

24
USAP

7

Atén a alumnes amb necessitats educatives especials, en edats
compreses dels 3 als 21 anys. Els alumnes reben formació integral
tant en l’aspecte individual com en l’educatiu i social, per tal de
poder ser membres actius de la nostra societat. Es proporciona un
ventall de recursos que fan possible el procés de desenvolupament i
aprenentatge, adaptat a les seves necessitats, i la seva integració
familiar, social i laboral.
Atén a persones majors de 18 anys amb discapacitat intel.lectual,
mitjançant un programa de suports individual que es desenvolupa en
diferents activitats dins les àrees d’ajustament personal i social i
d’ocupació terapèutica. El seu fruit reverteix en gratificar a les
persones usuàries a fi que puguin gaudir del resultat del seu esforç.
Grup Envelliment Actiu. Atén a persones majors de 45 anys amb
empobriment de les funcions bàsiques i el nivell cognitiu.
5 Itineraris personalitzats

Atén a persones adultes proporcionant una llar de qualitat, amb el
suport tècnic i professional adequat a les necessitats de suport
limitat, extens i generalitzat. La llar-residència Teresa Fernández
està situada a la població de Móra d’Ebre. És un servei d’acolliment
residencial de caràcter temporal o permanent que té una funció
substitutòria de la llar familiar, i està adequada per acollir a persones
amb discapacitat intel.lectual i del desenvolupament, segons les
necessitats de suport.
Unitat de suport a l'activitat professional, compta amb un equip de
professionals que donen suport a les persones treballadores amb
discapacitat intel.lectual, intervenint des de la vessant personal,
social i laboral.
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LA COVID-19, COM L'HEM AFRONTAT
Els nostres Serveis s’han adaptat a la situació que la pandèmia de la COVID-19 ha provocat aquest
2020. Ha suposat molt esforç diari i constant i les emocions han estat presents en tots nosaltres,
però no hem oblidat la nostra missió, la millora de la qualitat de vida de les persones que atenem i la
de les seves famílies.
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ADAPTEM LA LLARRESIDÈNCIA

ATENCIÓNS INDIVIDUALS
I PERSONALITZADES

Noves mesures de prevenció i
actuació front la COVID-19

Atenció psicològica, social i familiar
MILLORA DELS CANALS DE
COMUNICACIÓ

Classes on-line en grup i
individuals
Trucades i videotrucades amb les
families
Correus electrònics
Whatsapp, grup families
Videotutorials
Teletreball
Entrevistes a mitjans comunicació

698

ENS HAN DONAT SUPORT
Costureres Solidàries: donació mascaretes.
Farmacia Molina Bengochea: donació de 100
guants i gel hidroalcohòlic.
Pastisseria Valero: donació de Mones de
Pasqua per endolcir el confinament.
Fundació "La Caixa": donació de 5 tauletes
digitals per millorar la comunicació.
DINCAT: Donació de mascaretes quirúrgiques i
gel hidroalcohòlic.
Departament de Salut: en proveeix de material
de protecció individual de manera periòdica.

HORES DE FORMACIÓ DE
FAMILIES I PROFESSIONALS
Webinars, càpsules formatives i cursos
online...
ADAPTACIÓ DELS
MATERIALS DIDACTICS I
INFORMATIUS

Adaptem els materials amb
pictogrames i amb lectura fàcil
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LA NOSTRA EMPRESA, LA IMPRENTA AJEM
7
persones amb
discapacitat
contractades

ARTS GRÀFIQUES

MANIPULATS

SERIGRAFIA

IMPRESSIÓ OFFSET I DIGITAL
LLIBRES, PROGRAMES, CARTELLS,
REVISTES, CATÀLEGS TRÍPTICS, SOBRES,
FACTURES, AGENDES ESCOLARS.

MANIPULATS DE BLONDES DE
RESTAURACIÓ, ETIQUETATGE DE
PRODUCTES ALIMENTARIS I AMPOLLES
DE VI.

IMPRESSIÓ DIGITAL EN GRAN FORMAT

ESTAMPACIÓ TÈXTIL, ROBA ESPORTIVA,
RECLAMS PUBLICITARIS..
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EQUIP HUMÀ
PERSONES CONTRACTADES

DONES

60

87 %

CONTRACTES INDEFINITS

HOMES

55

13 %

PERSONES TREBALLADORES
FORMADES

PERSONES TREBALLADORES
AMD DISCAPACITAT

60

11 %
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IMPACTE DEL JERONI
AL TERRITORI
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PER COMARQUES
RESULTATS ENQUESTA DE SATISFACCIÓ FAMILIAR
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FACEBOOK

1046 SEGUIDORS

IMPACTE SOCIAL

63 PUBLICACIONS
INSTAGRAM

847 SEGUIDORS
CANAL YOUTUBE
JERONI DE MORAGAS
MÓRA D'EBRE

Publicacions i entrevistes

7

1

entrevistes a
CADENA SER

Publicació DIARI
TARRAGONA
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DADES ECONÒMIQUES DE L'ASSOCIACIÓ

INGRESSOS
1.366.449,55 €

-0,5% RESPECTE 2019

DESPESES
1.309.722,27 €

-3,30% RESPECTE 2019
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DADES ECONÒMIQUES DE LA FUNDACIÓ
INGRESSOS
751.622,77 €

+4,4% RESPECTE 2019

DESPESES
721.381,10 €

+ 2,61% RESPECTE 2019
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IMPACTE DE LES ACCIONS DE CAPTACIÓ
COL.LABORACIÓ AJUNTAMENTS
I DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

3 Ajuntaments signen conveni de col.laboració amb la nostra Entitat: Ajuntament
d'Ascó, Ajuntament de Flix i Ajuntament de Móra d'Ebre.

33.245,13 €

7 Ajuntaments són socis: Ajuntament de Gandesa, Garcia, Móra la Nova, Miravet,
El Masroig i Capçanes.
1 Ajut Social de l'Ajuntament de La Torre de l'Espanyol.
Diputació de Tarragona:
Subvenció al CEE per a assistència d'alumnes a activitats extraescolars i
complementàries . 3.205 €
Conveni de col·laboració per ocupació i empreneduria. 10.000 €

INICATIVA PRIVADA

96.837,53 €

Associació Nuclear Ascó Vandellòs II AIE, donació en concepte de Mesures
Alternatives a la contractació de treballadors amb discapacitat. 66.501,53 €
Cooperativa Agrícola de Corbera d'Ebre, donació de la recaptació de la venda del
vi solidari Sense Límits, de l'any 2019. 17.436 €
Obra Social "La Caixa", signem conveni de col·laboració per a accions per a la
inserció laboral de persones amb discapacitat. 11.600 €
Celler Bielsa Ruano de Vilalba dels Arcs, donatiu de 300 € al destinar una part de
la venda del vi Lo noi del saxo a fins solidaris.

AJUTS D'ENTITATS SOCIALS I
ASSOCIATIVES

L'Associació Sol Vila de Vilalba dels Arcs fa un donatiu a la nostra entitat.

600 €
INICATIVA SOCIAL

31.883,29 €

253 persones col.laboren amb l'entitat.
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INNOVACIÓ I MILLORA
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Durant l'any 2020 hem renovat el mobiliari de les
oficines, per tal de millorar en l'ergonomia del treball.
Hem reparar
instal·lacions.

i

millorat

les

cobertes

de

les

Adquisició d'un vehicle de transport col.lectiu.
S'ha instal·lat el reg i habilitat una zona d'esbarjo pel
més petits.
Adquisició d'una màquina d'impressió de gran format
per oferir un servei de qualitat als nostres clients.

Durant l'any 2020, alguns projectes de millora i innovació
han estat posposats, unificant el nostre esforç envers la
implantació de mesures de prevenció front la COVID-19.
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Ajuntament de
Corbera d’Ebre

gráficas
salaet s.a.

Dep. d'Educació, com a centre formador en pràctiques

INS Priorat

Ajuntament de
Benissanet

