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A tu que cerques als que pateixen 
perquè encara, ni tots cerquen ni tots els que troben procedeixen

Estimats companys/es, estimats tots/es qui teniu entre les mans la 
Memòria Anual 2008 de la Fundació l’Heura Tarragona. 

Ignoro en quin moment de la vostra vida personal o professional us 
trobeu.

Abandono el fet d’esbrinar si us trobeu treballant o a la vostra llar esperant 
a que alguna cosa de les que aquí trobeu us convidi a apropar-vos a la 
nostra/vostra/i de tots REALITAT. Realitat en tots els casos esfereïdora, 
però al mateix temps plena de somnis i ideals.

El que no trobareu són emocions. Aquestes resten per a nosaltres i per a 
aquells que directa i involuntàriament estan amb nosaltres, però que un 
cop dins formem part d’una gran família. 

L’objectiu de la família és el benestar de tots.

Us asseguro que si pogués transmetre en dues ratlles les emociones ho 
faria, però no us preocupeu, ja sabeu que acabo per fer allò que per a mi 
és un deure.

Sigui quin sigui el moment i el lloc en què us trobeu, us vull agrair la part 
del camí que estem fent junts, i tant de bo! que plegats, ens disposem 
a recordar i a repensar perquè en aquest camí es vagin afegint més 
persones que no tinguin por a l’esforç ni a compartir patiments i il·lusions... 

Us torno a desitjar PAU i FELICITAT.

La Junta Directiva i tots els professionals i persones que formem part 
de la Fundació, us desitgem un feliç any i un bon i profitós treball. 
Gràcies a tothom.

Montse Grisó
Presidenta

1. Carta de la presidenta
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2. Presentació

La Fundació L’Heura Tarragona. Projectes d’Inserció Social d’Ocupació 

i Serveis, neix l’any 1995 per cobrir un buit en l’àmbit d’atenció a joves 

en situació de dificultat social que havent estat tutelats per l’adminis tració 

i assolit la majoria d’edat, no disposaven de mitjans propis, ni possibilitats 

d’integrar-se a la seva família, obrint-se el primer recurs residencial dins del 

projecte de pisos assistits. Progressivament i davant les noves necessitats 

emergents, l’entitat va ampliant els seus projectes:

•	 L’ any 2005 es va obrir el primer pis de suport per a dones i llurs 

fills.

•	 L’any 2006 es crea la Unitat Dependent per a dones classificades 

en tercer grau de tractament que compleixen condemnes en els 

centres penitenciaris de Catalunya.

•	 L’any 2008 s’obre un segon pis de suport per a dones i llurs fills a 

Tarragona i a finals del mateix un tercer pis també a Tarragona.

•	 El 9 de desembre del 2008 s’inaugura la Casa Montserrat, 
situada a Torreforta i orientada a: oferir activitats formatives 

de lleure, l’estudi i promoció de nous recursos i a col·laborar i 

participar en la formació i investigació de professionals del camp 

sòcio-educatiu. 

La Fundació L’Heura Tarragona, Projectes d’Inserció Social, d’Ocupació 

i Serveis, amb NIF G-43701424, està inscrita al Registre de Fundacions 

núm. 1823 del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 

i al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, Secció Privada 

d’Iniciativa Social núm. E-02388.

La nostra seu està ubicada al c/ Sant Agustí, núm. 13, 4t 1a de Tarragona.

Telèfon: 977 243 212

Fax: 977 211 199

E-mail: lheura@lheura.org 
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Com a Entitat estem adherits a:

- La Federació d’Entitats de Pisos Assistits (FEPA), essent, a 

l’actualitat, vocal de la junta directiva.

- La Federació Catalana del Voluntariat Social (FCVS), com a entitat 

inscrita.

- La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social de la Fundació Un Sol 

Món, de Caixa Catalunya, com a entitat inscrita.

- A la Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari 

del Departament de Justícia.

- Pacte de Santes Creus

- Coordinadora Catalana de Fundacions.

- Programa Incorpora de l’Obra Social Fundació “La Caixa”.

Entre els nostres objectius hi ha :

•	 Col·laborar en la creació de recursos, serveis, institucions que 

desenvolupin la seva tasca en l’àmbit social i formatiu. 

•	 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.

•	 Col·laborar en les diferents entitats educatives per la formació i 

investigació dels professionals del camp sòcio-educatiu.

•	 Oferir activitats de caire cultural, formatiu i lúdic dirigit a 

col·lectius específics.

3. Objectius generals
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4. Organigrama

L’equip humà que treballa a la nostra entitat està integrat per 

treballadors socials, integradors, insertors, psicòlegs, administratius, 

voluntaris i professionals externs (advocats, gestor laboral i assessors). 

FUNDACIÓ L’HEURA TARRAGONA
Junta  de Patrons

Gestió

Presidenta: Montse Grisó
Direcció Gral.: Àngels Olesti

Gerència: Cinta Espluga

Insertora: Bea Ureta
Insertora: Ana I. Meseguer

Casa Montserrat
Laura Andreu

Administració
Admó: Anna Robirosa
Professionals externs

Professors
Sant Agustí,13

Tarragona

Pisos suport/
joves

Anna Messeguer

Pisos suport/
Dones

maltractades
amb fills

Carme Espluga
Alba Jarque

Unitat
dependent
Raquel Bonilla
Maribel Setién

Nous projectes
Consell C. Tarragonès

Pacte Santes Creus
Diputació de Tarragona

VIAL / VIDO: S.M.P.
Serveis d’urgèrcies
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5. Els nostres projectes

5.1 ELS PISOS DE SUPORT PER A DONES EN SITUACIÓ DE 
DIFICULTAT SOCIAL

L’OBJECTIU és afavorir el desenvolupament de les habilitats socials 
necessàries perquè la dona pugui obtenir la plena autonomia personal 

i afavorir la seva integració sòcio-laboral dins d’un clima de familiaritat.

Actualment l’entitat gestiona tres pisos. Són habitatges amb caràcter 

temporal i estan equipats perquè les dones puguin desenvolupar les seves 

vides d’una manera autònoma amb el suport de diversos professionals.

Estan adreçats principalment a:

•	 Dones i els seus fills, que s’han vist abocats a sortir de l’habitatge 

familiar i necessiten un espai residencial des del qual poder 

tornar a organitzar la seva vida.

•	 Dones amb problemes d’ habitatge per trobar-se sense recursos 

econòmics.

•	 Dones amb problemàtica social (hàbits de vida, entorn familiar, 

espais de socialització...) i càrregues familiars, sense xarxes 

socials.
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Les nostres xifres 

En el darrer any s’ha incrementat el nombre de dones que ha ingressat 

als nostre habitatges, en gran part motivat per l’obertura, durant els 

primes mesos de l’any, d’un nou pis i, per tant, de l’augment de places. 

Durant l’any 2008 s’han atès un total de 12 dones, la majoria de les quals 

ha ingressat amb els seus fills, sumant un total de 16. D’altra banda, les 

baixes van ser similars a les de l’any anterior. 

Com podem observar, la majoria de les dones han ingressat amb fills, 

encara que s’ha observat un increment respecte l’any anterior de dones 

que han ingressat soles. En relació a la mitjana de fills amb els què 

ingressen les dones s’ha incrementat respecte el 2007, disminuïnt a la 

vegada l’edat dels nens, essent la franja dominant de 3 a 6 anys. 

EDAT DELS FILLS MITJANA DE FILLS
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2008
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Baixes
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0
2008

Amb fills
Sense fills

27 %13 %

40 %

20 %

Menors
de 3 anys

De 3 - 6
anys

De 7 - 10
anys

Més de 10
anys

22 %

22 %

56 %

1 fill
2 fills
3 fills
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L’increment de dones que han ingressat aquest any derivades des del 

Servei integral d’atenció a la dona de Tarragona (SIAD) està motivat 

en part per l’augment de places per part de l’entitat. 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 25 i els 35 

anys, observant-se respecte a l’any 2007 una variació donat que el grup 

aleshores majoritari era el de majors de 40 anys seguit del de menys de 

25 anys.

 

   

 

 

En relació a la nacionalitat de les dones, fins l’any 2007 la majoria eren 

nascudes a Espanya, predominat al llarg del 2008 les d’origen immigrant 

sobre tot magrebí, seguides de les procedents dels països de l’est i les 

sud-americanes.

50 %

17 % 33 % SSAP Reus
SIAD
Altres

De 20 - 25 anys
De 25 - 35 anys
De 35 - 40 anys
Majors de 40 anys

25 % 25 %

33 %
17 %

50 %
42 %

8 %

Nacionals
Comunitaris
No comunitaris



12

5.2 ELS PISOS PER A JOVES EN SITUACIÓ DE DIFICULTAT 
SOCIAL

Els joves han estat a la vegada el motiu de la nostra existència i l‘objectiu 

i motor de la nostra entitat durant molts anys. El treball amb aquest 

col·lectiu, tan vulnerable, ens ha permès poder donar resposta a les 

necessitats que dia a dia se’ns presentaven i adaptar-nos als canvis socials 

emergents. Per aquest motiu dins d’aquest projecte podem diferenciar 

dos tipus de habitatges atenent a les diferents situacions dels joves :

5.2.1. Pisos de suport i acompanyament 
Destinats a joves sense referents familiars adequats o amb problemàtica 

familiar diversa; joves amb antecedents delictius lleus i també a joves 

immigrants que es troben sols a Espanya.

L’OBJECTIU principal és el d’oferir a aquests joves la possibilitat de 

completar el seu procés de maduració amb accions educatives, formatives 

i de suport perquè puguin accedir de manera normalitzada al món sòcio-

laboral. Durant l’any 2008 l’entitat ha gestionat dos pisos: un destinat per 

a nois de 4 places, l’altre per a noies, també de 4 places. 

Les nostres xifres
En aquest darrer any, els beneficiaris del projecte han estat un total de 7 

joves. Un noi i sis noies, dues de les quals són menors d’edat. En relació al 

sexe, els darrers anys havíem observat una disminució considerable de les 

noies ateses, però aquest any ha estat a la inversa.

8

6

4

2

0

Noies
Nois
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En la majoria dels casos els joves que arriben al recurs són de nacionalitat 
espanyola encara que, cada vegada més, ens trobem amb joves estrangers 

amb molta més dificultat que anys enrere per legalitzar la seva situació al 

país. 

Respecte a l’edat d’aquest joves, molts d’ells venen al nostre recurs essent 

menors d’edat i assolint la majoria als pocs mesos. Per això la franja 
d’edat que va dels 17 als 18 anys es la majoritària. I és a la vegada la més 

vulnerable.

En relació a la situació laboral i formativa del jove, com es pot observar, 

la majoria presenta carències en les dues àrees. Per tant, un dels objectius 

específics és la motivació i suport tant en el procés formatiu com en la 

recerca de feina.

El Motiu d’ingrés

Treball
86 %Ambdós

50 %

Fornació
17 %

14 %

86 %

Espanyola
Estrangers

29 % 14 %

43 %14 %

Problemes familiars
Menors en procés
d’emancipació
Retorn
Motius de
socialització
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5.2.2. Pisos d’acollida, supervisió i acompanyament 
Aquests estan destinats a joves que han de complir mesures amb medi 

obert i que no compten amb els recursos de referents familiars i socials 

necessaris.

L’objectiu principal és proporcionar al jove un ambient de socialització 
positiu mitjançant la convivència en un grup educatiu. Aquest projecte 

compta amb un pis de 3 places. Durant aquest any s’han atès un total de 

7 joves.

Les nostres xifres 

ALTES I BAIXES
Com es pot observar en els gràfics l’any 2007 es van produir més altes que 

l’any 2008. En canvi, les baixes van ser més altes que al 2007.

El motiu de les baixes és similar a l’any 2007 corresponent la gran part a 

la finalització de la mesura judicial.

14 %

43 %

14 %

29 %

Fi mesura judicial
Retorn a recurs
d’internament
Expulsió
Decisió pròpia
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4

3

2

1

0

2007
2008
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3
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1
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Respecte a l’edat del joves, durant l’any 2008 quasi la meitat tenien més 

de 18 anys, dades similars a l’any 2007.

En relació a l’aspecte formatiu i laboral, els joves que arriben al nostre 

recurs des dels serveis de justícia fan principalment recerca de feina. 

D’altra banda, els joves que han triat la formació, han estat bàsicament 

per no tenir la documentació necessària per treballar, ja que es tracta de 

joves immigrats, i la formació ha estat el coneixement de la llengua del 

país acollidor, com eina imprescindible per una posterior recerca activa 

de feina. 

21
14 %

20
29 %

18
14 %

19
43 %

EDAT DELS JOVES

SITUACIÓ LABORAL  I FORMATIVA

Formació
33 %

Treball
67 %
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5.3 LA UNITAT DEPENDENT PER A DONES

Està adreçada a dones que han de complir penes privatives de llibertat 

en règim obert i que tenen càrregues familiars o bé realitzen una 

activitat formativa i/o laboral en un espai desinstitucionalitzat que les 

apropi a la futura situació de llibertat. 

Les nostres xifres
Del total d’altes a la Unitat des de que es va obrir a l’any 2006, un total 

de 8 corresponen al 2008. Les baixes que a l’any 2006 van ser 3 es van in-

crementar al 2007 amb un total de 7 mantenint-se al 2008 la mateixa xifra.
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Observem, respecte als anys anteriors, que s’han incrementat les baixes al 

2008 per l’aplicació del benefici de la Llibertat Condicional, disminuint al 

mateix temps les baixes per regressió.
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Edat
La franja d’edat de la majoria de les dones que ha ingressat al nostre re-

curs està entre els 36 i 45 anys.

Hi ha hagut un augment de dones majors de 45 anys amb càrregues fa-

miliars i treballadores. Les dones menors de 35 anys són dones joves que 

tenen càrregues familiars i que en la majoria dels casos treballen fora de 

casa.

Situació formativa-laboral
Les dones que no van realitzar un itinerari d’inserció laboral són aquelles 

que van ingressar a la Unitat Dependent amb una carta de treball o bé 

dones que van trobar feina utilitzant els seus recurs personals. 

Algunes dones que van trobar feina per elles mateixes van realitzar des-

prés un itinerari d’inserció, per millora laboral o per un canvi de feina. 

26 % 21 %

53 %

De 25 a 35 anys
De 36 a 45 anys
Més de 45 anys

Treballen
34 %

IPI
38 %

Baixes per ILT
 Treballen 7 %

Després IPI
21 %

SITUACIÓ LABORAL

Treballen
IPI
Treballen després IPI
Baixes per ILT
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Situació sòcio-familiar
L ‘ingrés a presó d’una dona suposa un canvi molt important tant a nivell 

personal com familiar, afectant en molt casos les dinàmiques familiars. 

Aquest canvi, i sobretot el no comptar amb el suport familiar, els suposa 

moltes vegades una pressió molt forta, derivant en problemes de salut 

(insomni, ansietat, etc.).

SITUACIÓ FORMATIVA

Activitats voluntàries
25 %

Formació prelaboral
50 %

F. Universitària
25 %

Formació prelaboral
F. Universitària
Activitats voluntàries

47%
11% 3%

39%
Amb càrregues familiars
/treballadores

Amb càrregues familiars
/mestreses de casa

Sense càrregues familiars

Implicació família en el
seu procés de reinserció
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5.4 PROJECTE D’INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES EN 
RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

Emmarcats en un projecte de l’Obra Social de la Fundació “la Caixa” 

denominat “Incorpora”, des de fa dos anys treballem la Inserció 
al mercat laboral, oferint la possibilitat de realitzar un Itinerari Personal 

d’Inserció adaptat a les necessitats i expectatives individuals, tant als 

usuaris de la nostra entitat com als que se’ns deriven.  

Al mateix temps, oferim un seguiment del treballador dins de l’empresa, 

per tal d’ajudar-lo a resoldre les dificultats i millorar la seva situació. 

Respecte al Nombre de Persones Ateses, les dades comparatives respecte 

a l’any passat són:

Els col·lectius atesos des del recurs d’inserció laboral el 2008 són els que 

mostra el següent requadre: 

D’aquests, el 70% són dones.

10%

23%

10%

44%

5%8% Discap. Intelectual
Ex-reclusos
Inmigrants R.E.
Joves R.E.
Dones viol. de gènere
Altres R.E.

DISTRIBUCIÓ PER COL·LECTIUS
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Contractes realitzats. Són majoritàriament temporals, alguns usuaris han 

realitzat diversos contractes durant aquest any. 

4%4%

66%

26%

Obra o servei
Temporal menys 3 mesos
Temporal entre 3 i 6 mesos
Indefinit

DISTRIBUCIÓ PER TIPOLOGIA DE CONTRACTE
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La tasca de la Fundació L’Heura no es limita a acollir, tutelar i assistir 

joves/dones als pisos assistits, sinó que s’estén, fins i tot, després de 

que hagin deixat la Fundació. Nosaltres continuem essent el seu punt de 

referència. Per aquesta raó, la nostra Entitat, a part d’un recurs d’habitatge 

assistit, ofereix altres prestacions.

6.1. SEGUIMENT I TREBALL EN EL MEDI

A mesura que els joves/dones abandonen el nostre recurs 

voluntàriament, es realitza tot un seguiment per tal de donar resposta 

a les seves necessitats, ja siguin d’orientació com de suport personal.

6.2. ESPAI JOVE

La Federació d’Entitats amb Pisos Assistits pren part de la seva 

constitució (l’any 1999) en el Pla Interdepartamental per a Majors de 

18 anys (actualment Àrea de Suport al Jove), amb el qual té establert 

un conveni de col·laboració. En el marc d’aquest treball conjunt es crea 

l’Espai Jove, tant a Barcelona com a Tarragona i Girona, amb l’objectiu 

de donar suport a les entitats federades en la tasca d’acompanyament 

de joves en el seu procés d’autonomia. La Fundació L’Heura Tarragona 

s’encarrega de gestionar aquest servei a la ciutat de Tarragona. 

L’ Espai Jove és un espai d’informació i assessorament als joves sobre 

diferents àrees: laboral, formativa, lleure, acollida i orientació, d’habitatge 

i assessorament legal, per tal de poder treballar, educativament, en el seu 

procés d’autonomia. En el cas de Tarragona, el servei s’estén a tota la 

població jove, sempre que vinguin derivats d’un altre recurs, ja que no 

existeix un volum elevat de joves ex tutelats i tutelats. 

6. Altres serveis
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6.3. MESURES PENALS ALTERNATIVES

Les mesures penals alternatives són penes que s’executen a l’entorn 

comunitari sota la supervisió del Departament de Justícia i que 

permeten a l’infractor conciliar el compliment de la pena en la seva vida 

laboral i familiar.

La nostra entitat col·labora dins d’aquest àmbit penal i en conveni amb el 

Departament de Justícia oferint:

•	 Places per a la realització de Treballs en Benefici a la Comunitat 

(TBC).

•	 Places per les Prestacions en Benefici a la Comunitat (PBC).

I impartint:

•	 Programes formatius d’Educació Vial.
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Agraïments

Administracions públiques

Ajuntament de Tarragona

Ajuntament de Reus

Autoritat portuària

Benestar i Família

Consell Comarcal del Tarragonès

DGAIA

Diputació de Tarragona

Generalitat de Catalunya

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

Caixa Manresa

Empreses

AEQT

RESPSOL YPF

IKEA Distribution Services Spain, S.A.
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