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La Fundació Ulldecona
La Fundació Ulldecona és una entitat sense ànim de lucre constituïda el 2005, que
treballa per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’Ulldecona i Barris a
través de diversos serveis socials i assistencials.
La Fundació treballa amb col·lectius en situació de risc d’exclusió social: gent gran,
infància, persones amb discapacitat, persones amb difícil accés al mercat laboral, etc.
És per tant l’objectiu principal de la Fundació millorar el benestar de la població
d’Ulldecona.
Els serveis que gestiona la Fundació Ulldecona són els següents:
- Espai de Respir
- Servei d'Ajuda Domiciliària
- Menjador Escola «Ramón y Cajal»
- Centre Obert Lúdik
- Inserció laboral a través d'un servei de neteja per a l'administració, comunitats de veïns i
empreses i particulars.
- Transport adaptat
- Kangurs a punt

Economia Social
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que va ser creada l’any 2005 amb la
finalitat de facilitar el desenvolupament sostenible, equilibrat i coherent amb el medi i per
tal de promoure i impulsar l’expansió econòmica i social d’Ulldecona i els seus barris, i
amb l’ànim d’ajudar a aquells col·lectius d’especials dificultats. En els darrers anys,
l’activitat de la Fundació també s’ha traslladat a altres municipis de la comarca del Montsià
i del Baix Maestrat.
L’activitat de la Fundació se centra en la prestació de serveis per a col·lectius en risc
d’exclusió social, centrant-nos principalment en l’atenció a la gent gran i la infància, però
també en el col·lectiu de persones amb discapacitat, dones amb difícil accés al mercat
laboral…etc. Forma part per tant de la nostra raó de ser la millora de la qualitat de vida de
les persones d’Ulldecona i de les seves famílies en general.
L’activitat econòmica de la Fundació intenta promoure el desenvolupament econòmic dels
municipis on portem a terme la nostra activitat, apostant sempre que és possible pels
comerços i negocis del nostre entorn, així com pels productes de Km0 i ecològics en
aquells serveis que requereixen de productes alimentaris.
De la mateixa manera, els serveis contractats per la Fundació també tenen en compte
l’economia del bé comú, afavorint d’aquesta manera la contractació de serveis de
cooperatives que afavoreixen l’expansió de l’economia social al territori: Som Connexió,
Arç Cooperativa, COOP57, etc.
La Fundació forma part de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre, la Xarxa
d’Economia Solidària i la COOP57, a través de les quals treballem per a l’expansió de
l’economia social a les Terres de l’Ebre.

Servei de neteja
Des de la Fundació oferim la possibilitat de contractar serveis de neteja per a empreses,
comunitats de veïns, escoles, instituts, pàrquings, oficines, instal·lacions esportives, finals
d'obra, suplències de personal de neteja...
A través d'aquest servei promovem la inserció al mercat laboral de persones
(principalment dones) en situació d'exclusió social.
Persones contractades: 9
Nombre de clients: 92
Clients d'Ulldecona: 83
Clients la Galera: 1
Client de Vinaròs: 5
Clients de la Sénia: 3
Comunitats de veïns: 21
Domicilis particulars: 18
Comerços i empreses: 40
Associacions i grups musicals: 11
Administració pública: 2
Clients principals: Ajuntament d'Ulldecona, Mercat de Vinaròs, Dacame, Frimont, Tallers
Gilabert, Ràdio Ulldecona, Mobles Arnau, Marbres Homedes, Lamidecor, Galvanitzats
Aneas, Impremta Serra...etc

Transport adaptat
La Fundació Ulldecona ofereix un servei de transport adaptat per garantir l'accés a les
persones dependents i amb pocs recursos econòmics.
D'este transport se'n beneficien aquelles persones que viuen a Ulldecona i barris i que
pateixen algun tipus de dependència o discapacitat. El vehicle té 9 places i disposa d'una
porta al darrera equipada amb un elevador i un escaló lateral per facilitar les persones que
tinguin més problemes de mobilitat. El servei de transport adaptat es presta de dilluns a
divendres. Els horaris són de matí i tarda i es prioritzen unes hores concretes per als
desplaçaments específics com ara el Centre de Respir, el CAP, la ludoteca...

1.260 serveis d'acompanyament al Centre d'Atenció Primària
66 serveis d'acompanyament dels Valentins
2 servei d'acompanyament del Barri Castell
89 serveis d'acompanyament de Les Ventalles
85 serveis d'acompanyament de Sant Joan
1.018 serveis d'acompanyament d'Ulldecona

18 usuàries del servei de respir utilitzen el servei d'acompanyament per a anar i
tornar a casa diàriament

5 persones no usuàries de la Fundació utilitzen el servei de transport diàriament
22 xiquetes i xiquetes que assisteixen al «LúDIK» diàriament han utilitzat el servei
per a desplaçar-se de l'Escola al Centre Obert.

Servei d'Ajuda a Domici i Kangurs
És un conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben,
per motius físics o socials, en situacions de mancança d’autonomia temporal o permanent
per a poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.
Aquest servei inclou dos tipus d’ajudes:
Atenció de les necessitats de la llar: Aquest tipus de tasques inclouen la neteja de la llar
(excepte les neteges de la llar a fons), fer el llit, fer el menjar (segons dietes establertes) i
rentar la roba (tant a mà com amb rentadora), entre d’altres.
Cura personal: La persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles accions
relacionades amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i desvestir-se i repassar i
cosir la roba d’ús personal, entre d’altres.
OBJECTIUS
- Desenvolupar tasques d’assistència, de prevenció i d’educació que habilitin per a la vida
autònoma.
- Mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida.
- Atendre les persones que no poden mantenir-se autònomament al seu domicili mentre
no siguin ateses íntegrament pels serveis socials especialitzats quan així ho requereixin.
Els horaris del servei s’adapten a les necessitats de l’usuari poden ser de dilluns a
diumenge (matí, tarde i nit).
Treballadores familiars contractades: 8
Nombre de persones usuàries del SAD a Ulldecona: 32 (5 homes i 27 dones)
Nombre de persones usuàries de dilluns a divendres: 27
Nombre de persones usuàries de cap de setmana: 9
Nombre de persones usuàries dies festius: 7
Nombre de persones que utilitzen el servei a diari: 13
Nombre de persones usuàries un cop per setmana: 5
Nombre de persones usuàries dos o tres cops per setmana: 8
Nombre de persones usuàries del servei nocturn: 6
Nombre de persones usuàries del SAD a La Sénia: 4 (2 homes i 2 dones)
Nombre de persones usuàries del SAD a Santa Bàrbara: 1 (1 dona)
Nombre d'hores d'atenció a la infància (Kangurs a Punt) realitzades:
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Espai de Respir
Programa d'atenció a les persones que pateixen malalties neurodegeneratives i altres
malalties cròniques evolutives i de dependència funcional.

OBJECTIUS
La finalitat principal del programa RESPIR és millorar la qualitat de vida de les persones
amb dependència i la dels seus familiars.
Objectius específics:
- Millorar la convivència familiar amb el malalt.
- Mantenir a les persones el màxim temps possible a la seva llar.
- Aconseguir que els familiars coneguen els processos i les conseqüències d’aquest tipus
de malalties.
- Vetllar per la detecció precoç d’altres malalties associades.
- Oferir les eines necessàries per evitar la càrrega emocional que suposa tenir cura d’una
altra persona.
- Millorar les tècniques de comunicació.
- Retardar el deteriorament físic, psíquic i social produït per la malaltia.
- Augmentar i/o mantenir el màxim temps possible el grau d’autonomia personal del
malalt.
- Mantenir les activitats de la vida diària.
- Evitar i/o reduir estats d’angoixa i depressius dels malalts.

- Millorar la coordinació dels recursos sanitaris i socials implicats en l’atenció a aquests
tipus de malalts.
- Facilitar l'accés al servei a tots aquells usuaris que presenten qualsevol tipus de
dependència.
- Promoure la igualtat d'oportunitats a les persones en l'accés als serveis.
- Facilitar el descans del cuidadors informals.
Treballadores contractades: 8
Nombre d'usuaris/es de l'Espai de Respir: 28
Nombre d'usuaris/es de matí i tarda: 7
Nombre d'usuaris/es de menjador: 18
Menús servits al menjador de l'Espai de Respir: 1.742 àpats
Nombre d'usuaris/es de tarda: 21
Nombre d'usuaris/es de dissabte: 6

Beques per a gent gran
La Fundació Ulldecona, amb el finançament del 75% del projecte per part de l’Obra Social
«la Caixa», per a fer ús del servei de Respir, dinar, SAD i transport adaptat.
Les persones beneficiàries de les beques, han fet ús dels serveis de la Fundació
distribuïdes de la següent manera (algunes de les persones beneficiàries han estat
becades en més d'un servei):
- Espai de Respir (centre de dia): 15 persones beneficiàries
- Dinar a la Fundació o a domicili: 7 persones beneficiàries
- Servei d'Ajuda a Domicili: 12 persones
- Transport adaptat: 6 persones

Centre Obert “LúDIK”
El Centre obert és un recurs diürn, fora d’horari escolar, per als infants i adolescents de la
població. Les activitats que es desenvolupen als centres oberts són les pròpies d’esplai i
esbarjo amb la finalitat de treballar l’empatia, els valors i les habilitats socials de forma
totalment lúdica, així com activitats psicomotrius i esportives. També es treballa el reforç
en els aprenentatges escolars i l’adquisició dels hàbits d’estudi en cas que sigui necessari.

OBJECTIUS
- Estimular i potenciar el normal desenvolupament del nen/a.
- Crear per al nen un espai lúdic on s’estimulin i es potenciïn aquests aspectes: la
imaginació, la creativitat, l’estructuració del pensament, l’adquisició de noves
experiències…
- Realitzar una tasca compensatòria de les deficiències sòcio-educatives.
- Generar un marc de relació que potenciï tota una sèrie d’hàbits.
- Donar al nen/a un model vivencial normalitzat.
- Establiment de grups de relació positius.
- Implicació dels pares en l’assistència dels fills/es i en la tasca que realitza el centre.
- Adquisició d’una visió motivadora de l’escola per part del nen/a.
- Adquisició d’hàbits higiènics, alimentaris, de cura personal…
- Acceptació de la normativa establerta.
- Adquisició d’uns esquemes estructurats i normalitzats.
- Donar un assessorament educatiu en relació a les carències dels nens/es.
- Normalització del procés escolar.

- Elaboració, per part del nen/a, de les seves dificultats i per part de la família, per trobar
una solució adequada
Els usuaris del servei són nens de 3 a 15 anys, aquests estan dividits en dos grups: dos
grups de nens i nenes de 3 a 6 anys i un grup de 7 anys endavant. Durant la tarda es
realitzen diverses activitats amb els diferents grups: Joc lliure, manualitats, informàtica,
reforç escolar, contes, cançons, música, esport, sortides… totes aquestes activitats
adequades a la temàtica setmanal (educació vial, animals, Història Medieval…).
Nombre de persones contractades: 4
Nombre d'expedients assistencials oberts: 65
Nombre de nens atesos d'entre 3 i 6 anys: 16
Nombre de nenes ateses d'entre 3 i 6 anys: 18
Nombre de nens atesos d'entre 7 i 12 anys: 14
Nombre de nenes ateses d'entre 7 i 12 anys: 17
CUCA i esports, casal d'estiu
Durant el mes de juliol també organitzem el Casal d'Estiu. Activitats diàries cada dia de
dilluns a divendres de 9:30h a 13:00h.
Nombre de persones contractades: 9
Nombre d'inscrits: 202
Inscrits P3-P4-P5: 82
Inscrits de 1r a 3r: 69
Inscrits de 4t a 6è: 51

Menjador Escola “Ramón y Cajal”

El nostre plantejament de cuina s’emmarca dins el projecte educatiu global i vol complir la
doble funció de donar el dinar als infants i educar per la salut.
La programació dels dinars es fa mensualment adaptant el menú a les necessitats
específiques de l’escola, a l’edat dels comensals, a les estacions de l’any, a les festivitats i
als productes de mercat.
- Primers plats: pasta, arròs, verdura, llegums i sopa es combinaran al llarg de la setmana.
- Segons plats: vedella, pollastre, porc, peix, truites variades, croquetes...etc.
- Postres: fruita del temps tots els dies, exceptuant 1 dia a la setmana iogurt o làctic.
L’arròs i tota la pasta que se serveix (macarrons, espaguetis, pasta de la sopa...etc)
són ecològiques.
Treballadores contractades: 8
Nombre d'alumnes inscrits de gener a juny:
Mitjana d'alumnes cada dia al menjador: 92
Nombre d'alumnes provinents del barris: 38
Nombre d'alumnes de P3-P4-P5: 48
Nombre d'alumnes de 1r a 6è: 77
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Nombre d'alumnes inscrits de setembre a desembre (inici jornada intensiva):
Mitjana d'alumnes cada dia al menjador: 75
Nombre d'alumnes provinents del barris: 31
Nombre d'alumnes de P3-P4-P5: 41
Nombre d'alumnes de 1r a 6è: 68

Menjador d'estiu:
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projecte que permet que xiquets/es puguin assistir al menjador
durant tot el període estival.
Nombre de xiquets/es usuaris/es d'aquest servei:

15

Memòria econòmica

*Subvencions i projectes 2017:
- Ajuntament d'Ulldecona: 17.000€
- Departament de Benestar Social i Família: 3.750€
- Plans d'ocupació del Servei d'ocupació de Catalunya: 1.966€
- Formació SOC: 840€
- Obra Social «la Caixa»: 10.700€

