
                                                   

  

 

 

…a tu que ens vas trobar         a la teva abraçada    A TU   a la espumeta del cafè                 

a tu que ens vas dir adéu A TU  a les llàgrimes que hem deixat caure      als  moments compartits     

a les il·lusions viscudes     A TU   a tota aquella frustració      a tu que t’ he vist créixer 

a la teva constància     a la fortalesa que ens has portat     A TU        a tot el pes que hem suportat      

  als somnis trencats    A TU           a les realitats dures 

a les esperances creades   A TU  a la recerca de la solució amagada   al matí amb so  al bon humor    

a  la soledat de la ni   a tot allò que ens ha unit    A TU   a la teva solidaritat            a la convivència     

A LA TEVA PACIÈNCIA        A TU           benvolguda a la meva llar   A TU 

a partir d’aquí... punt i seguit... 

 

MEMÒRIA 2009 
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 . . .. . . .. 
 Viatge a ITACA 

      “.... Més lluny, heu d’anar més lluny 

dels arbres caiguts que ara us empresonen 

i quan els haureu guanyat 

tingueu molt present 

no aturar-vos. 

Més lluny, sempre aneu més lluny, 

més lluny de l’ avui que ara us encadena. 

Quan sereu deslliurats 

torneu a començar els nous passos 

Més lluny, sempre molt més lluny, 

més lluny del demà que ara ja s’acosta. 

I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes...”. 

Kavafis, Carles Riba i Lluis Llach 



              

 
 
 

 

 . . .. . . .. 
 PRESENTACIÓ 

En el decurs de la nostra  trajectòria en el camp social, a la Fundació l‟Heura assaborim la gratificant  tasca 

de continuar o d‟encetar projectes que donen una nova oportunitat a persones que viuen situacions de 

dificultat. Participant activament, durant un temps, en l‟atenció psicosocial i laboral de persones que per 

diferents motius es troben immersos en un abisme d‟incerteses.   

I és en aquest compromís que ens trobem des de l‟any 1995, quan calia posar mitjans a les necessitats 

futures dels joves que havien de deixar els centres de tutela de l‟administració per haver assolit la majoria 

d‟edat i no disposaven de recursos propis. Per a ells fou el primer dels nostres pisos d‟ acollida. 

L‟evolució de les necessitats socials ha fet que l‟entitat ampliés la seva visió i iniciés nous projectes basats 

en la prevenció, potenciant la capacitat de les dones i famílies per evitar el seu trencament. Aquestes 

famílies en molts casos es trobaven envoltades en situacions de violència domèstica, i altres situacions 

disfuncionals que deriven en  risc social, per a elles s‟obrí un pis l‟any 2005.  

El seguí, a l‟any 2006, el pis de la Unitat Dependent per a dones classificades en tercer grau penitenciari 

procedents de centres penitenciaris de Catalunya. 

L‟any 2008 varem obrir un segon pis per a dones amb o sense fills i en el mateix any es va obrir un tercer. 

La Casa Montserrat  va obrir-se el 9 de desembre del 2008 per a donar viabilitat als projectes de formació, 

lleure i promoció de recursos comunitaris i centralitzar així moltes de les activitats que dúiem a terme 

repartides en diferents espais. Sent en l‟actualitat la seu tècnica. 



              

 
 
 

 

 . . .. . . .. 
 La nostra seu social és al carrer de Sant Agustí, número 13, 4t. 1a. Tarragona. Telèfon 977 243 212, fax 977 

211 199. E-mail: lheura @lheura.org. 

Fundació L‟Heura Tarragona, Projectes d‟Inserció  Social, d‟Ocupació i Serveis té NIF G-43701424, número 

d‟inscripció en el Registre de Fundacions 1823; número en el Registre Municipal de Relacions Ciutadanes, 

395; número de Registre d‟Entitats, serveis i Establiments Socials E-02388. 

Com a entitat, estem adherits a: 

o Federació d‟Entitats de Pisos Assistits (FEPA) 
o Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) 
o Xarxa d‟Habitatges d‟Inclusió Social, Fundació Un Sol Món, de Caixa Catalunya 
o Taula de Participació Social en l‟àmbit penal i penitenciari del Departament de Justícia 
o Pacte de Santes Creus 
o Coordinadora Catalana de Fundacions 
o Programa Incorpora de l‟Obra Social Fundació “La Caixa”. 

 

 

 

 

 



              

 
 
 

 

 . . .. . . .. 
 OBJECTIUS GENERALS 

Els nostres objectius prioritaris segueixen sent: 

 

o Col·laborar en la creació de recursos, serveis, institucions que desenvolupin la seva tasca en l‟àmbit 
social i formatiu. 

 

o Col·laborar amb les institucions públiques i/o privades per tal de millorar el benestar de les persones i 
aconseguir la seva plena inclusió social. 

 

o Col·laborar amb les diferents entitats educatives per la formació i investigació dels professionals del 
camp socioeducatiu. 

 

o Oferir activitats de caire cultural, formatiu i lúdic dirigit a  col·lectius específics.  

 

 

 

 



              

 
 
 

 

 . . .. . . .. 
 ELS NOSTRES PROJECTES 

     PISOS PER A JOVES EN SITUACIÓ DE DIFICULTAT SOCIAL 
 

Els joves han figurat sempre com els protagonistes de la nostra tasca. Per a ells i amb ells treballem cada 
dia per a vèncer llurs entrebancs i re definir al seu costat els camins de futur que els atorguin estabilitat i 
seguretat en un món on les oportunitats no sempre són a l‟abast de tothom i massa sovint ens suposen un 
esforç continu d‟adaptació.. 
 

És evident que disposar d‟una llar és indispensable com a punt de partida d‟un projecte social d‟aquest 

caire, i és per això que els oferim el nostre pis de suport. 

Pis de suport i acompanyament  
 

Aquest servei va adreçat a joves sense referents familiars adequats o amb problemàtica diversa i, també a 
joves immigrants que es troben sols a Espanya.  
 
La tasca educativa, formativa i de suport que oferim als joves cerca completar el seu procés de maduració 
perquè puguin accedir amb igualtat d‟oportunitats que la resta de societat al món sòcio-laboral. 

 
El perfil 

 
Durant l‟any 2009 l‟entitat ha gestionat un pis per a noies de 4 places.  



              

 
 
 

 

 . . .. . . .. 
 Els motius d‟ingrés han estat diversos: problemes familiars, dos  menors en procés d‟emancipació i una jove 

que entra al recurs per motius de socialització. El motiu de les baixes en tots els casos ha estat per decisió 
pròpia. 
 
Totes les joves ateses tenien nacionalitat espanyola. 
 
De les quatre beneficiàries del projecte d‟aquest any, dues eren menors d‟edat en el moment d‟ ingrés i 
assoliren la majoria als pocs mesos. Les altres dues noies tenien 19 i 20 anys respectivament. 

 

Edats
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17 anys 19 anys 20 anys



              

 
 
 

 

 . . .. . . .. 
    

 Des del recurs s‟han treballat les següents àrees: 

 Àrea de salut: entre d‟altres aspectes destacaríem la prevenció de drogues o la reducció de riscos en 
col·laboració amb el Servei de Prevenció de l‟Ajuntament de Tarragona i l‟entitat H2O. 

 

 Àrea emocional: amb suport psicològic quan ha esdevingut necessari. 
 

 Àrea relacional: treballant les xarxes socials amb les que compta la jove, o ajudant-la a establir-ne de 
noves. 

 

 Àrea formativa- laboral: com es pot veure al gràfic totes les joves van realitzar formació i/o van inserir-se al 
món laboral. La majoria d‟elles compaginen ambdues coses, ja que és una manera de guanyar autonomia i  
de   prendre consciència de la seva situació personal. 

 

El nivell formatiu i l‟experiència laboral d‟aquestes noies és 

freqüentment molt baixa,  per tant, un dels objectius 

específics és motivar-les i formar-les perquè siguin 

autosuficients i assoleixin un nivell adient per a la recerca 

de feina.  

 

Àrea formativa-laboral
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 . . .. . . .. 
  ELS PISOS D’ACOMPANYAMENT I SUPORT  

PER A DONES EN SITUACIÓ DE DIFICULTAT SOCIAL 

Les persones destinatàries del nostre recurs són dones que han patit greus situacions de dificultat social i 

que es troben desemparades. L‟acompanyament  que reben per part de l‟entitat serveix com a eix, per a 

reestructurar el seu plantejament de vida i per dotar-les de les eines i la motivació necessària per fer-ho. 

La majoria de dones ateses els cal formació en les habilitats socials bàsiques a fi de desenvolupar la 

quotidianitat.  Per tant, el nostre objectiu és afavorir el desenvolupament d‟aquestes habilitats perquè 

assoleixin plena autonomia i  accedeixin a l‟àmbit social i laboral en  grau d‟igualtat. 

Aquesta tasca es duu a terme en habitatges gestionats per la nostra entitat que, actualment, en són dos. 

L‟ús d‟aquests pisos és de caire temporal, gaudint de l‟equipament necessari perquè aquestes dones i llurs 

fills/es puguin viure-hi dignament i rebin el suport de l‟equip dels nostres professionals. 

El perfil 

El projecte està adreçat principalment a: 

o Dones amb o sense  fills, que s‟han vist abocats a deixar l‟habitatge familiar i necessiten un espai 
residencial des del qual poder tornar a organitzar la seva vida. 
 

o Dones amb problemes d‟habitatge per trobar-se sense recursos econòmics. 
 



              

 
 
 

 

 . . .. . . .. 
 o Dones amb problemàtica social (hàbits de vida, entorn familiar, espais de socialització,...) i amb 
càrregues familiars  sense xarxes socials. 

  

Les nostres xifres 

L‟obertura d‟un nou pis l‟any 2008 va suposar un increment de places del nostre servei i en l‟actualitat és a 

ple rendiment.  

Si l‟any anterior es varen atendre un total de 12 dones i 4 fills, sumant un total de 16 persones, l‟any 2009 

s‟han acollit un total de 20 dones, la majoria de les quals han ingressat amb els seus fills/es, sumant un total 

de 38 persones. 
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 . . .. . . .. 
 Els ingressos els conformen bàsicament dones amb fills menors a càrrec i la pauta és creixent. La mitjana 

de fills/es amb els que han ingressat les dones ha augmentat respecte l‟any anterior. En el 2009 la franja 

d‟edat predominant és la corresponent a menors de 3 anys, disminuint l‟edat dels nens respecte de l‟any 

anterior. 

 

Edat dels nens/es      Nombre de fills     

 

0

1

2

3

4

5

1 fill 2 fills 3 fills

0

2

4

6

8

10

1er trim.

Menors de 3 anys De 3-6 anys

De 7-10 anys Més de 10 anys



              

 
 
 

 

 . . .. . . .. 
 

Seguint amb la pauta de l‟any anterior s‟han incrementat les 

usuàries que han ingressat aquest any derivades des de la Unitat 

de Suport Individual i Familiar ( USIF), antic SIAD, està motivat 

per l‟augment de places per part de l‟entitat i per la coordinació i 

el treball en grup amb aquest recurs. En segon lloc les 

derivacions han estat realitzades des dels Serveis Socials de 

l‟Ajuntament de Reus (SSAP).  

 

   

En relació  a l‟edat de les dones, aquesta ha estat majoritàriament entre els 20 i els 40 anys, predominant    

el grup de dones entre els 20 i 25 anys, a on s‟observa respecte a l‟any anterior una variació donat que el 

grup majoritari aleshores   era el de 25 a 35 anys. 
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 . . .. . . .. 
 Pel que fa a l‟origen de les dones, si a l‟any 2008 van predominar les dones  magrebines, aquest any la 

majoria han estat de països no comunitaris.                       

 

De l‟àmbit no comunitari,  les usuàries 

provinents de Llatinoamèrica han 

predominat, seguides per les dones 

magrebines. 

Les provinents de l‟estat espanyol han estat 

un 50% i en darrer lloc i amb igual nombre 

d‟usuàries es troben les d‟origen Africà i les 

procedents de països de l‟est. 
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 . . .. . . .. 
  

LA UNITAT DEPENDENT PER A DONES 

El pis de la Unitat es destina a dones amb càrregues familiars o que realitzen alguna formació o activitat 

laboral i gaudeixen de règim obert dintre del compliment de penes privatives de llibertat. Amb els serveis de 

la nostra entitat poden reorientar el seu futur amb esperança.  

Altes i baixes 2006-2009          
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 Del total d‟altes a la Unitat des de que 

es va obrir a l‟any 2006, 10 corresponen 

al 2009, a on s‟ha produït un increment 

d‟altes en comparació amb l‟any 2008.  

Les baixes, que a l‟any 2006 van ser 4, 

es van incrementar al 2007 amb un total 

de 8, reprenent el descens a l‟any 2008 

amb un total de 6 baixes i acusant 

encara més aquesta minva a l‟any 2009 

amb un total de 3 baixes.  



 

 
 

. . . .. . . .. 
  

Motiu de les baixes 2006-2009 
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Enguany observem, amb respecte als anys anteriors, que les baixes per l‟aplicació del benefici de la 

Llibertat Condicional presenten un descens considerable i no se n‟ha produït cap per regressió de grau. 

 



 

 
 

. . . .. . . .. 
 Edat 

La franja d‟edat de la majoria de les dones que han ingressat al nostre recurs està compresa entre els 36 

i 45 anys. 

Es constata una disminució de dones majors de 45 anys respecte a anys enrere. La majoria d‟aquestes 

dones continuen essent treballadores i amb càrregues familiars.    

També en la majoria de casos entre les dones més joves, amb menys de 35 anys, es presenta un perfil 

idèntic: fan front a càrregues familiars i  treballen fora de casa. 
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. . . .. . . .. 
  

Situació formativa-laboral 

Les nou dones que van ingressar al 2009 varen iniciar un itinerari d‟inserció laboral, tot i que tres d‟elles 

no poden treballar perquè no tenen  permís de residència i treball, i una està cobrant una ajuda de la 

Seguretat Social per a majors de 52 anys.  

Aquesta tasca és duta a terme per les professionals  de l‟entitat destinada a aquest àmbit que fa la tasca 

d‟inserir laboralment a les residents:  

SITUACIÓ FORMATIVA
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SITUACIÓ LABORAL

Treballen                                            

38%

IPI

39%

Treballen 

desprès 

IPI

23%



 

 
 

. . . .. . . .. 
  

Situació sòcio-familiar 

Així com en la globalitat de la societat, en la Unitat veiem com cada vegada augmenta més el nombre de 

dones amb càrregues familiars que treballen. Aquestes dones, en la majoria dels casos compaginen la 

vida familiar amb la laboral, mentre que anys enrere havia un major nombre de dones que, encarregades 

de la cura de la seva família a temps complert no realitzaven cap activitat remunerada, mantenint un rol 

molt consensuat per tots els membres del grup. 

Entre les dones ateses per aquesta unitat, la manca de recursos personals i habilitats socials i un nivell 

baix de formació ha augmentat considerablement, dificultant amb tot això una  inserció social i laboral. 
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. . . .. . . .. 
  

 

La dinàmica del grup familiar massa sovint es veu afectada de manera negativa doncs l´ ingrés a presó 

d‟una dona no suposa només un gir individual al qual cal fer front sinó que la mecànica familiar es veu 

sotragada de dalt a baix. Aquest canvi i, sobretot, no comptar amb el suport familiar implica moltes 

vegades una pressió que deriva vers un reguitzell de problemes de salut com l‟ insomni o l‟ansietat entre 

d‟altres. Així doncs,  la implicació de la família en el seu procés de reinserció és molt important i 

necessari per cada una de les dones ateses. Afortunadament, en la majoria dels casos la família es 

compromet i col·labora al llarg de tot el procés, la qual cosa fa que el recorregut sigui menys dur.  

 

Valoració 

Aquest any 2009 la Unitat Dependent continua oferint el mateix nombre de places que l‟any anterior, 

emperò, s‟observa una creixent demanda d‟ingrés. 

 Aquest any 2009 han passat per la Unitat un total de 20 dones. 

Entre les dones que ingressen en els darrers anys, es consolida un canvi de  perfil, caracteritzat, cada 

cop més, per un nivell d‟instrucció molt baix, sense o amb molt poca experiència laboral i, en la majoria 

dels casos, provinents de famílies des estructurades.   

La precarietat econòmica de les dones que darrerament ingressen a la Unitat Dependent, així com la del 

seu entorn,  les obliga a haver de treballar fora de casa per tal de col·laborar en les despeses de la llar. 



 

 
 

. . . .. . . .. 
 Canvia doncs, el perfil d‟anys enrere consistent en un major nombre de dones que eren mestresses de 

casa amb un rol molt consolidat en el nucli familiar. 

Des del nostre recurs s‟intenta, com s‟ha intentat sempre, crear un espai acollidor, on s‟han anat establint 

relacions cordials i sobre tot, de respecte entre les dones ingressades. 

El nostre objectiu principal continua sent la millora personal, social, familiar i laboral de les dones ateses, 

per la qual cosa la nostra línea d‟intervenció es dirigeix a aconseguir-ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

. . . .. . . .. 
 INSERCIÓ LABORAL 

 

Context socioeconòmic 

Cal tenir present que en les darreres dècades hom detecta una societat canviant on la configuració dels grups 

familiars es modifica amb celeritat. Per un altre costat, amb l‟accentuació de la crisi financera i econòmica de 

2008 l‟ocupació s‟ha vist afectada amb gran  virulència. En aquest context trobem col·lectius que ho pateixen 

de manera més contundent. Són famílies amb tots els seus membres actius a l‟atur, famílies monoparentals, 

joves amb poques perspectives de trobar feina, immigrants, persones sense o amb escassa formació...  

L‟ esmentat context ha fet que la Fundació l‟Heura hagi reforçat el seu servei d‟orientació laboral, fent recerca 

de recursos formatius i potenciant l‟ocupació dels nostres usuaris. En aquesta recerca i des del servei, hem 

treballat en tallers qüestions relacionades directament amb la feina com són: Motivació, autoestima, tallers de 

prospecció d‟ofertes, habilitats socials i laborals, recerca per Internet, coneixements d‟un mateix, etc. 

També hem treballat conjuntament amb altres entitats i serveis d‟inserció (Xarxa Incorpora de l‟Obra Social 

“La Caixa” i la Xarxa d‟Entitats per a la Inserció ) amb qui compartim ofertes, informació sobre recursos 

formatius tant adreçats als nostres usuaris com als professionals de suport.  

La Fundació l‟Heura Tarragona continua confiant en que el treball amb suport és una de les eines bàsiques 

d‟inserció per a les persones amb més dificultats d‟inserció social, on aquestes desenvolupen el seu propi 

itinerari laboral guiades per a professionals que donen suport i acompanyament fins a assolir la pròpia 

autonomia i participació social.  

 



 

 
 

. . . .. . . .. 
 Accions desenvolupades 

Durant l‟any 2009 el nostre servei d‟orientació laboral va poder gestionar diversos projectes laborals 
emmarcats dintre de la integració social i laboral de persones en situació de dificultat social, que és un dels 
objectius transversals de l‟entitat i forma part dels objectius fundacionals.   

  

 Incorpora: La Fundació l‟Heura forma part de la Xarxa Incorpora de l‟Obra Social La Caixa, i emmarcat dintre 
d‟aquest programa, té cura de la inserció laboral d‟una forma integral, treballant les habilitats socials i laborals 
dels usuaris a través de la metodologia que l‟experiència ha mostrat com a més útil: els itineraris d‟inserció, i 
la prospecció d‟empreses.  

La nostra participació a la Xarxa d‟Inserció laboral de les comarques tarragonines, ens permet treballar en 
coordinació amb entitats socials i centres formatius, amb reunions setmanals. Aquestes reunions ens 
atorguen una informació privilegiada sobre els recursos formatius i laborals del nostre entorn, al mateix temps 
que compartim informació sobre empreses i ofertes laborals.  

 

 “Tots podem col·laborar per un tarragonès més net i sostenible”: Durant l‟any 2009, L‟Heura, 
conjuntament amb el Departament de Medi Ambient del Consell Comarcal del Tarragonès participà en un 
programa formatiu i laboral en el qual un grup de 8 persones en situació de dificultat social es formaren en 
habilitats socials i laborals amb un contracte de treball.  La funció d‟aquests treballadors fou informar als veïns 
de 8 municipis del Tarragonès sobre la utilització dels serveis de reciclatge del municipi i vetllar  per al seu un 
bon ús. Davant els bons resultats s‟evidencia que el treball amb suport també és una eina bàsica per a la 
inserció laboral de col·lectius desfavorits. 

  



 

 
 

. . . .. . . .. 
   “Viver de plantes i hort ecològic per l’ensenyament i restauració d’espais naturals”: Per un 

altre costat, amb el suport de la Diputació de Tarragona (OADL) i  L‟ Obra Social La Caixa, la Fundació 
l‟Heura Tarragona gestionà aquest  projecte formatiu - laboral: Aquest projecte ens ha permès formar amb un 
contracte laboral a 8 dones en situació de dificultat social, en un sector que pertany als nous jaciments 
d‟ocupació, com és l‟agricultura ecològica i la sostenibilitat mediambiental, on les dones són un col·lectiu 
minoritàriament representat. Aquesta formació pretén donar un valor afegit a les seves possibilitats 
d‟incorporació al món laboral, aportant no solament habilitats laborals, sinó formació en un camp amb alt 
potencial de creixement, veient els valors en alça de la societat.  

 

                                  

 

 

 

 

 



 

 
 

. . . .. . . .. 
 

 

 “Constància”: Aquesta ha estat la nostra filosofia però a més també un projecte formatiu per a dones en 
forma de diversos tallers dedicats a donar una empenta al treball d‟inserció que ja es treballa a la Fundació, 
tenint en compte altres aspectes implicats com poden ser la motivació, la seguretat, l„autorealització i en 
general, l‟adquisició d‟habilitats socials i laborals que no es treballen per altres vies. Per tot això es van 
realitzar diferents activitats, tallers d‟iniciació a Internet, xerrades d‟assessorament, tallers d‟iniciació 
informàtica, tallers de comunicació, tècniques d‟autocontrol emocional mitjançant la visualització, detenció del 
pensament, tallers de creativitat, enfocats a potenciar la part creadora i des d‟aquest punt treballar 
l‟autoestima com a marc de referència des del qual  ens projectem. El nombre de  beneficiaries del programa 
va ser de 12 dones. 

 

El programa va estar finançat a través de l‟àrea de desenvolupament local de la Diputació de Tarragona 

amb Fons Europeu i va tenir una durada de sis mesos.  

 



 

 
 

. . . .. . . .. 
 La metodologia de treball  al servei d‟orientació laboral ha contemplat totes les vessants del món 

laboral, intentant establir contacte amb el teixit empresarial del nostre entorn i treballant a partir d‟itineraris 

d‟inserció adaptats a cadascun dels nostres usuaris. 

 

 

 

                        

SERVEI D‟ORIENTACIÓ 

LABORAL  

 ATENCIÓ A USUARIS  

GESTIÓ PROJECTES 

PROSPECCIÓ 

EMPRESES 

Primera 

entrevista/Diagnosi/ 

Itinerari d’ inserció 

Servei d‟orientació a 

empreses 

 

 

Projectes 

laborals/Projectes formatius 

Selecció de treballadors Seguiment de treballadors  



 

 
 

. . . .. . . .. 
  

Participants en les accions laborals 

Les dades comparatives respecte a l‟any passat són: 

 

Gràfic diferenciat per sexes     Usuaris del servei d‟orientació laboral 
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Com podem veure el 2009 ha estat un any de recerca de feina per part de moltes persones que es troben 
properes a patir situacions d‟exclusió, per altra banda també són molts els usuaris que utilitzen tots els 
serveis d‟orientació laboral de la ciutat, per tal de potenciar les seves possibilitats laborals. Per altra banda 
veiem com les dones han estat amb molta diferència, majoria en la utilització del nostre recurs.  
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La distribució dels nostres usuaris tenint en compte els col·lectius atesos són els següents:  
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. . . .. . . .. 
 El gràfic ens mostra que han entrat en el nostre servei d‟orientació laboral usuaris que no havien estat 

contemplats en un inici : dones de més de 45 anys, discapacitats i immigrants. D‟aquest últim, amb una 
situació de gran inseguretat al no disposar d‟un recolzament familiar i sobre tot amb el temor de perdre al 
mateix temps els permisos de residència i treball una vegada s‟acabin les seves prestacions. 

  

           Contractes realitzats 

Els contractes realitzats són majoritàriament temporals, gens extraordinari tenint en compte el mercat laboral. 
Hem de tenir en compte que alguns dels usuaris han realitzat diversos contractes durant aquest any. També 
hem pogut constatar com menys empreses han realitzat contractacions, encara que per altra banda les 
empreses col·laboradores de l‟entitat han confiat en els usuaris i la tasca de seguiment per incorporar 
personal a les seves plantilles. 

              

COMPARATIVA 2008/2009. CONTRACTES 
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La Fundació l‟Heura continua apostant en temps de crisi per l‟ocupació com a eina per a millorar l‟ inserció social 
de col·lectius desafavorits. En aquests temps els projectes formatius i laborals ens han donat prou informació i 
experiència per pensar que les Empreses d’Inserció, garanteixen un temps de treball amb suport com 
experiència pont cap al mercat laboral per a aquells que se‟n troben allunyats. 

 

 



 

 
 

. . . .. . . .. 
 ALTRES SERVEIS 

 

A més del pisos assistits, la nostra fundació ofereix més serveis dintre de l‟àrea d‟intervenció social a fi de 

reforçar la tasca feta amb segments de la població que els cal un acompanyament més perllongat en el 

camí de la inserció social i laboral. Així, l‟Heura realitza el seguiment de les persones ateses un cop ens 

deixen com a usuaris de pisos o un cop han trobat una feina. 

Per altra banda, amb la supervisió del Departament de Justícia oferim places per a realitzar Treballs en 

Benefici a la Comunitat (TBC)  i places per les Prestacions en Benefici a la Comunitat (PBC). 

Altres serveis realitzats per la nostra entitat són el programa d‟intervenció psico-educativa amb homes que 

exerceixen la violència en el context de la família (VIDO). A través d‟aquest projecte s‟ofereix un espai 

assistencial que permeti restablir les relacions familiars i de parella. A més, amb el programa formatiu i 

d‟intervenció en conductes additives (VIAL), l‟Heura col·labora en la tasca de pal·liar i corregir pràctiques 

com l‟alcoholisme que sense ajut, comporten repercussions, a més d‟individuals, socials i familiars greus. 

La tasca de suport a joves també comprèn l‟assessorament en diferents àrees com la laboral, formativa, de 

lleure, orientació o d‟habitatge entre d‟altres per tal de potenciar una autonomia ferma per aquest col·lectiu. 

Aquesta activitat es duu a terme a través de l’Espai Jove. 

 

 

 



 

 
 

. . . .. . . .. 
 AGRAÏMENTS 

 

Administracions públiques 

Acció Social i Ciutadania 

Justícia 

Ajuntament de Tarragona 

Ajuntament de Reus 

Autoritat portuària 

Secretaria de Joventut 

Consell comarcal del Tarragonès 

Àrea de Suport al Jove Tutelat i Ex tutelat 

Diputació de Tarragona 

Institut Català de la Dona 

 

 



 

 
 

. . . .. . . .. 
 Entitats Cíviques 

Banc d‟aliments de Reus 

Creu Roja de Tarragona 

Obra Social de la Fundació “La Caixa” 

Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya 

Obra Social Caixa Tarragona 

 

 

Empreses 

AEQT 

REPSOL YPF 

MESS IBERICA GASES 

Valentina 
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No voldríem acabar aquesta memòria sense agrair, sí 

donar les gràcies, a cadascú de tots vosaltres per 

invertir part del vostre temps en saber què fa una 

entitat tan petita com nosaltres, on des de fa anys que 

mantenim i valorem  

 

“La il·lusió d’un gran equip 

humà” 
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