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“Elaborem xocolata” 

Un projecte socialment responsable 
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QUÈ ÉS SANT TOMÀS? 

És una entitat  sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública que col·laborem amb les 

administracions i institucions públiques i privades per dur a terme la missió de: 

 

Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves 

famílies a la comarca d'Osona. 

 

 

Objectius 

Fomentar a tots nivells l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual en els 

serveis ordinaris de la comunitat i vetllar per la seva màxima participació, la de llurs 

famílies i tutors, així com la dels professionals, en el desenvolupament i activitats de 

l'Entitat. 

Promoure, crear i/o gestionar els centres i serveis que siguin necessaris i en la mesura 

de la seva disponibilitat. 

Promoure la consciència pública sobre la discapacitat intel·lectual i la solidaritat de la 

comunitat així com fomentar la prevenció i els estudis en aquest àmbit. 

Donar suport a les famílies afectades i facilitar als pares, familiars i tutors informació, 

formació i assessorament adequat. 

Facilitar la formació i el suport necessari perquè aquestes persones realitzin un treball 

que representi un estímul personal i que comporti un salari just i una normalització 

social. 

Portar a terme totes aquelles accions encaminades a potenciar i promoure l'autogovern, 

el creixement personal, la normalització social i en general la millora de la qualitat de 

vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. 
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INTRODUCCIÓ 

 

La elaboració de productes de xocolata es porta a terme al Centre Ocupacional Sant 

Tomàs. En aquest centre ja es compta amb experiència de participació en diferents 

projectes com l’elaboració de torró i elaboració de magdalenes. El centre ocupacional 

és un establiment destinat a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual en edat 

laboral. Constitueix l’alternativa a la inserció laboral de persones adultes amb 

discapacitat intel·lectual que no tenen un nivell d’hàbits i habilitats suficients per accedir 

a un contracte de treball. Actualment s’hi atenen 126 persones. 

 

El centre té dues àrees d’activitat: una d’elles en l’àmbit ocupacional i l’altra en l’àmbit 

de la inserció social i laboral de les persones que s’hi atenen. Ambdues àrees estan 

destinades també a prestar serveis d’ajustament personal i social i formació laboral. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

Finalitat del projecte 

 

El passat mes de juliol entra en funcionament l’obrador per a la elaboració i 

comercialització de productes de xocolata i altres productes  pastisseria. 

 

 

 

El projecte té com a finalitat oferir a les persones de l’entitat la possibilitat de participar 

en una activitat que afavoreix la inclusió social i laboral, i la  presència  a la comunitat del 

col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual, mitjançant l’elaboració i posterior 

comercialització de productes socialment responsables i elaborats amb ingredients de 

qualitat. 

 

Des de l’entitat s’aposta per aquesta línia de negoci per tal de fer sostenibles les activitats 

d’ajustament personal del centre ocupacional; és a dir aquelles que treballen l’aspecte 

social i d’autonomia de la persona  Davant de la limitació dels recursos per part de les 
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administracions, els recursos econòmics que s’obtenen de la fabricació i venda del 

producte han d’assegurar econòmicament la continuïtat de la resta d’activitats. 

 

Des del centre ocupacional sempre s’ha apostat per les activitats d’elaboració d’aliments 

i tallers de cuina, però no ha estat fins a l’actualitat que s’ha integrat la concepció de 

l’empleabilitat, inclusió a la comunitat i sostenibilitat  del centre a través de l’activitat 

d’elaboració en aquest cas de tot tipus de productes de xocolata i altres productes de 

pastisseria en futur. 

 

Objectius generals del projecte 

 

1. Fomentar les habilitats i capacitats laborals  

2. Garantir la sostenibilitat econòmica del centre ocupacional. 

 

Objectius específics del projecte 

 

Elaborar i oferir un producte únic i amb valor social, elaborat amb ingredients ecològics 

i de qualitat. 

1.1 Crear uns productes i una marca que constitueixi una via per fomentar la 

presència de la persones amb discapacitat com a  membres actiu de la comunitat. 

1.2 Fomentar el desenvolupament personal  per tal que la persona pugui millorar les 

seves competències personals i aconseguir objectius personals 

2.1 Generar els recursos econòmics necessaris pel desenvolupament de les activitats 

del centre. 

 

  Activitats que inclou el projecte 

 

 Capacitació de les persones que participen al projecte. 

 Recerca de proveïdors d’aliments de qualitat 

 Creació de la imatge comercial 

 Difusió del producte 

 Realització d’aprovisionament i control dels productes/matèries primeres. 
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 Elaboració del producte 

 Distribució atenent a les condicions i en els període de temps establerts 

 

 

 

VIABILITAT DEL PROJECTE I SOSTENIBILITAT 

 

Viabilitat econòmica 

 

Realitzada la inversió inicial la continuïtat del projecte es garanteix amb la 

comercialització i venda del producte. La gestió administrativa, tècnica i organitzativa es 

duu a terme des del propi obrador. La comercialització a través de les aliances que es 

puguin establir amb organitzacions distribuïdores del sector i través del projecte de 

distribució i venda on line de productes ecològics i amb valor social de la mateixa entitat 

(La Tavella www.latavella.cat i Ma a ma http://maama.cat/71-xocolata-artesana ) per a la 

població en general. També a través del desenvolupament de petits projectes com la 

cafeteria de la Universitat de Vic o la de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic. 

També amb la posada en marxa de “corners” en empreses amb sensibilitat envers 

projectes socials. 

De la mateixa manera ens adreçarem a clients, proveïdors i famílies de la entitat, a la 

vegada que explorarem altres possibilitats de venda i distribució. 

 

Viabilitat social 

 

La viabilitat social del projecte amb la venda d’un producte de qualitat i amb valor social 

afegit. Aquest aspecte dona visibilitat al projecte i al col·lectiu de persones que els 

gestiona. 

 

El caràcter innovador del projecte, la qualitat del producte i el valor social assegura 

l’encaix del projecte a la comunitat. Serà important identificar i atendre les necessitats 

de consumidor i treballar per desenvolupar noves propostes i nous productes. 

 

http://www.latavella.cat/
http://maama.cat/71-xocolata-artesana
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Malgrat que la elaboració i venda de xocolata i altres productes de pastisseria pot ser 

una activitat molt madura i molt competitiva, identifiquem un valor social afegit en el 

producte elaborat: 

 Comercialització directa: consumir productes fets en el nostre territori i 

enfortiment de la cohesió social i presència a la comunitat. 

 Producte sa, saludable i de qualitat 

 Compra de proximitat (ús de proveïdors locals): enfortiment de l’economia local 

i reduir la despesa energètica en l’ús del transport. 

 Participació en una empresa/projecte social a través de la compra del producte. 

 

L’establiment de complicitats i acords de col·laboració amb professionals del sector 

d’activitat serà un factor clau en l’arrelament, comprensió i continuïtat del projecte. 

 

Difusió del projecte 

 

Un dels objectius principal és donar a conèixer a la població en edat escolar el món de 

la discapacitat intel·lectual a través de la tasca que es realitza a l’entitat. 

Per una banda creiem que la sensibilització és una eina bàsica per aconseguir 

transformacions socials reals i a llarg termini que ens permetrà avançar cap a una 

veritable normalització de les persones amb Discapacitat Intel·lectual i del 

Desenvolupament. Per l’altra banda sabem que l’escola és un pilar fonamental per formar 

ciutadans/es compromesos amb la diversitat que ens envolta. Per aquest motiu des de 

Sant Tomàs volem treballar amb els diferents centres educatius de la comarca i els 

impliquem en el que anomenem Projecte de Sensibilització. 

Oferim diferents modalitats d’activitats o tallers i ens adaptem a les inquietuds i 

propostes de cada escola ja que en funció del curs escolar dels alumnes i del què es 

vulgui treballar a l’aula, la jornada es podrà encaminar a una modalitat o una altre. El 

procés d’elaboració de la xocolata serà un al·licient més en la visita d’aquests col·lectius 

dins el Projecte de Sensibilització. 

Regularment rebem a l’entitat visites d’empreses interessades temes de responsabilitat 

socials, instituts i altres tipus de centres d’ensenyament, universitats, professionals del 

sector, estudiants de pràctiques... . 
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Un blog amb les noticies més importants de l’entitat. un newsletter que es fa arribar a 

tots els socis, famílies i col·laboradors, i les xares socials de Sant Tomàs serveixen per 

fer difusió dels diferents projectes i activitats de l’entitat. 

Ens podeu trobar a:     

 

En els enllaços que segueixen es por trobar informació sobre els productes presentats 

a la campanya de Nadal 2018. 

 

http://elblocdesanttomas.blogspot.com/2018/10/sant-tomas-elabora-i-posa-la-venda-

xocolata-artesana-de-qualitat-i-amb-valor-social.html 

https://issuu.com/santtomas/docs/lots_socials_sant_tom_s_2018 

 

http://elblocdesanttomas.blogspot.com/2018/10/sant-tomas-elabora-i-posa-la-venda-xocolata-artesana-de-qualitat-i-amb-valor-social.html
http://elblocdesanttomas.blogspot.com/2018/10/sant-tomas-elabora-i-posa-la-venda-xocolata-artesana-de-qualitat-i-amb-valor-social.html
https://issuu.com/santtomas/docs/lots_socials_sant_tom_s_2018

