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40 anys fent camí plegats
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SALUTACIÓ PEL 40è ANIVERSARI

Els aniversaris són dies de joia; organitzem festes, convidem la família, les amistats, els veïns... i
plegats ho celebrem. Solem compartir taula, un brindis, a vegades cants o potser alguna mica de
ballaruga i tot. Estem contents; com avui!
Però els aniversaris també són moment de girar la vista enrere i contemplar amb satisfacció el
camí recorregut, sense perdre de vista el trajecte que ens espera. I, és mirant aquest camí que ja
hem fet, que arriba l’hora de ser agraïts, de pensar en tots aquells que l’han fet possible.
Enguany celebrem que AMISOL fa 40 anys, 40 anys treballant per les persones amb discapacitat i
les seves famílies, 40 anys d’una feina magnífica, feta per persones discretes, abnegades i
optimistes.
Per això, en nom de l’Associació, volem fer un triple agraïment:
Gràcies als que ens heu acompanyat en aquest dia, la vostra presència ha donat sentit a la
celebració.
Gràcies a tota la gent que heu treballat perquè aquesta diada fos tan lluïda, molts voluntàriament
i de forma desinteressada, sense el vostre esforç no hauria estat possible.
Gràcies, d’una manera molt especial, a tot el munt de persones que al llarg d’aquests 40 anys han
escrit el camí d’AMISOL; el viatge ha valgut la pena!
A tots, de debò, moltíssimes gràcies!

Josep Caballol Guilanyà
President
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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
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L’Associació Amisol és una entitat privada sense ànim de lucre que enguany celebra els 40 anys
d’història. Durant aquesta llarga trajectòria s’han anat creat, ampliant i remodelant serveis per a
les persones amb discapacitat. A més del taller, on hi ha ubicats el Servei de teràpia ocupacional i
el Centre especial de treball, es disposa de la Llar residència, el Suport a la pròpia llar, l’Esplai i el
Servei d’estimulació precoç.
Està inscrita en el Registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb el número 191 i
en el Registre d’Entitats d’Iniciativa Social amb el número E00847.
Des de l’any 2000 té la declaració d’utilitat pública i ha estat guardonada amb la Placa President
Macià l’any 2003; ha obtingut el XIII Premi Signum l’any 2010 atorgat pel Consell Comarcal del
Solsonès, i el premi “Actius Socials 2013” concedit per Regió7 i TVM.
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MISSIÓ I OBJECTIUS


Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual oferint-los els
serveis, els suports i les activitats que requereixin.



Atendre i acompanyar a les seves famílies o tutors.



Atendre persones amb altres tipus de discapacitat, sempre que es disposi dels recursos
adequats a les seves singularitats.

Amb aquesta finalitat es promouen tota mena de centres i serveis: d’atenció diürna, laborals,
residencials, i alhora s’organitzen les activitats adients de formació, fisicoesportives i de lleure.
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JUNTA DIRECTIVA
Josep Caballol Guilanyà
Josep Lluís Alonso i Rodríguez
Ramon Segués i Corominas
Francesc Ester i Fabriàs
Joan Garriga Torres
Pilar Ibarbia i Albets
Jordi Ramonet i Tarrés
Maria Tripiana i Viladrich
Jordi Santasusana Soldevila

President
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
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ORGANIGRAMA
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LA GENT D’AMISOL

ATENCIÓ A LES PERSONES

EQUIP PROFESSIONAL

Servei

Usuaris

Direcció i admin.

1 gerent; 2 administratives

Teràpia ocupacional

34

Tècnics

2 psicòlogues; 1 fisioterapeuta;
1 logopeda; 1 treballadora social

Ocupacional d’inserció

2

Coordinació serveis

3 coordinadores

Centre especial de treball

45

Atenció directa

24 monitors

Llar residència

19

Producció

1 responsable; 7 oficials

Suport a la llar

10

Serveis

1 xofer

Activitats d’esplai

38

Suport i suplències

8 auxiliars

Atenció precoç (CDIAP)

90 infants

(Algunes persones participen en més
d’un servei)

Per tipus de contracte:
A jornada sencera

A jornada parcial

Temporal

30

15
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FORMACIÓ
Àmbit

Assistents

Hores

Atenció a les persones

10

130

Laboral

9

11

Qualitat

2

6

Comunicació

3

31

Administració

2

14

Formació del personal
CET

40

20

COL·LABORADORS
Socis

Amics targeta CX

Voluntaris

294

1100

66
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ÀMBITS DE TREBALL

7.1

TERÀPIA OCUPACIONAL

Servei per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suports continuats en la
majoria d’activitats de la vida quotidiana. Es realitzen activitats de caire divers, dirigides a millorar
el benestar i l’autonomia, i a potenciar les capacitats.


Les activitats d’ocupació terapèutica: feines de manipulats, muntatge de tiradors per
extractors de cuina i polit de lletres de fusta. També es reparteixen cartells de publicitat,
es fan postals de Nadal i altres objectes de regal amb diferents materials.



Les activitats d’ajustament personal i social són de caire terapèutic i estan adaptades a
les necessitats i desitjos de les persones: activitats esportives, manualitats, informàtica,
revista, estimulació sensorial, fisioteràpia i cant coral. Al mateix temps, es comparteixen
activitats amb altres grups i entitats de Solsona: Setmana de la gent gran, Solxicsona,
obres de teatre amb les escoles Francesc Ribalta i Setelsis, caminada amb l’escola Arrels i
activitat compartida amb l’Agrupament Escolta. També s’ha participat en diferents fires
del Solsonès i trobades amb altres centres d’ALLEM.

7.2

OCUPACIONAL D’INSERCIÓ

Aquest servei dona suport als joves que s’inicien en la seva etapa laboral amb la finalitat de
potenciar habilitats i capacitats. S’han format mitjançant tallers pràctics d’enquadernació i
fusteria, i tallers teòrics d’orientació laboral.
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7.3

HABITATGE: LLAR RESIDÈNCIA

L’objectiu del servei és donar la màxima qualitat en l'atenció als residents de manera que tothom
senti l’espai com a propi i tingui una bona qualitat de vida. Es treballa les diferents capacitats
oferint els suports que calen per a què cadascú pugui desenvolupar el màxim nombre d’activitats
de la vida diària. Aquestes són:


Activitats de la vida diària per potenciar l’autonomia en la cura personal.



Activitats de la llar com és ara comprar, netejar, endreçar, etc.



Activitats d’oci: jardineria, costura, aprenentatge de les TIC, activitats culturals, sortides i
participació en actes de la comunitat.

7.4

HABITATGE: SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR

Aquest any s’ha celebrat el desè aniversari de la posada en marxa del servei. Es disposa de quatre
habitatges on conviuen les persones usuàries en grups de dos o tres. Cada vegada més s’opta per
unitats més petites que afavoreixin la intimitat ja que és el desig de les persones beneficiàries del
programa. Els suports de les monitores es centra en l’economia, l’organització de tasques, la salut
i les activitats d’oci.
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7.5

LLEURE

S’han organitzat diverses activitats durant l’any segons les preferències dels participants. Les
activitats que s’han dut a terme han estat zumba, punta al coixí i esports amb entrenador
personal. També s’han gaudit de dos torns de vacances, un a Salou i l’altre a Blanes.
Al mateix temps, s’ha ofert acompanyaments en l’organització de caps de setmana o vacances
individuals, i s’ha organitzat les activitats del grup de CET “Els Turístics” que han fet diverses
sortides: visites al pessebre vivent d’Ardèvol i al Zoo del Pirineu, sortides al cinema i a sopar, i
caminades per l’entorn.

7.6

CDIAP (CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ
PRECOÇ)

Aquest servei ofereix una atenció especialitzada a infants de 0 a 6 anys que presenten algun
tipus de trastorn en el seu desenvolupament. El principal motiu de consulta han estat els trastorns
del llenguatge, majoritàriament derivats des de les escoles.
És important la tasca de prevenció i detecció que es fa conjuntament amb les escoles bressol, i la
coordinació amb el servei de pediatria, amb el Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil, amb l’Equip
d’Assessorament Psicopedagògic i amb les escoles d’educació infantil. Cada 15 dies s’ha
mantingut l’atenció a Sant Llorenç de Morunys oferint servei als infants de la zona.
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7.7

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

S’ha continuat amb totes les activitats productives iniciades en anys anteriors i el nombre de
treballadors també s’ha mantingut estable.
L’equip d’USAP, format per monitors, psicòloga i treballadora social s’ha ocupat de garantir
l’adaptació de la persona al seu lloc de treball i de fer el seguiment de cada treballador.
Mitjançant els programes individuals d’integració que té cadascú s’ha fomentat la formació, la
polivalència i l’autodeterminació, a més d’establir les relacions precises amb l’entorn familiar.
S’ha dut ha terme diverses col·laboracions i coordinacions amb entitats o projectes diversos, entre
els quals:





La Fundació Ampans, per la realització d’activitats formatives.
El Programa Noves Oportunitats, per treballar conjuntament situacions de persones en
risc d’exclusió social.
Els Serveis educatius, Projecte Escola- empresa i Programa Renda mínima d’inserció per
l’acolliment de persones en pràctiques.
El Dispositiu d’Inserció Solsona-Cardona, per demandes i ofertes de feina per a persones
amb discapacitat.

Activitats productives:


SERRADORA

Les vendes han estat inferiors a l’any 2015 tant en la quantitat de fusta serrada com en la
quantitat de palet. Tot i que s’ha anat treballant tot l’any hi va haver una forta davallada a l’inici
de l’any que ha propiciat aquesta caiguda.
La venda de pèl·let per a estufes de biomassa s’ha consolidat gràcies al servei de repartiment
gratuït a domicili.
m3 fusta serrada

Unitats de palet clavat

Sacs de pèl·let venuts

1.522

98.982

1.957

S’ha treballat força en articles varis fets amb fusta de palet, i la incorporació d’una màquina
polidora ha permès facilitar la feina i millorar notablement l’acabat del producte.
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 MANIPULATS SIMET
La feina que realitza el grup de treball a l’empresa Simet (muntatge de caixes, embalatge i
seleccions) ha estat intensa i continuada al llarg de l’any, i això s’ha traduït en un increment del
5,70% de la facturació.
Amb les obres de reforma que ha fet l’empresa, el grup disposa ara d’un espai propi que els
proporciona major comoditat en el treball.

 MANIPULATS TEXTIL OLIUS
La feina que realitza el grup de treball a l’empresa Textil Olius (repàs de roba de feltre) també ha
estat intensa durant tot l’any. La facturació ha augmentat un 18% gràcies a la màquina que es va
posar a finals del 2015 i que ha treballat a ple rendiment.

 BAR DEL CASAL
El servei s’ha incrementat des de l’inici d’estiu fins a finals d’any, millorant l’activitat de dijous a
dissabtes al vespre. Han tingut rellevància els àpats de grups i els aperitius d’entitats,
celebracions d’aniversaris i sopars particulars a la fresca.
Com a novetat, durant els mesos de juliol i agost s’han organitzat Sopars maridatge amb
productes locals, comptant amb la col·laboració dels Artesans del Solsonès, l’Agència de
Desenvolupament Local de Cardona i Solsona, l’entitat Somriu a la Vida i Sputnik Pub.
La resta de l’any hi ha hagut sopars-concerts mensuals; s’ha consolidat el servei de bar a les
revetlles d’estiu i Festa Major a la plaça el Camp, s’ha incrementat el servei de barres per a
entitats i organismes locals a la Sala Polivalent i al Pavelló Poliesportiu, s’ha col·laborat amb
diverses entitats i esdeveniments locals.
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Pel que fa al Menjador Entaula’t s’ha incrementat el nombre d’usuaris esporàdics però la mitjana
atesa continua sent baixa (deu persones).

Resum d’activitats:
Àpats de grups amb una mitjana de 30 persones
Aperitius d’entitats
Concerts
Accions musicals de “Complimus”
Reunions-debat d’entitats
Xerrades sobre hàbits saludables
Barres de begudes exteriors

80
20
10
4
12
2
14
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ACCIONS DE L’ANY
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Creació d’una comissió interna per estudiar les possibilitats
d’ampliació de places al taller i a la llar residència.



Estrena d’una furgoneta adaptada per a dues cadires de
rodes gràcies al cofinançament de la Fundación ONCE.



Col·laboració de la Fundació Privada Josep Anton Cerqueda
que ha possibilitat l’adquisició de mobiliari per a la llar
residència (llits articulats, butaques de descans i grua de
bipedestació), de taules tàctils per a l’ocupacional i d’una
màquina planejadora per a la serradora.



Participació a l’esdeveniment de la Flama del Canigó com a
entitat convidada per Òmnium Cultural de Solsona.



Doble participació al Dinar d’Entitats que va oferir la
Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies durant la visita
de la Consellera Dolors Bessa a Solsona; d’una banda com a
entitat convidada al dinar i de l’altra com a organització del
dinar al Bar del Casal.



Participació a la Fira de Sant Isidre amb un estand i
col·laboració a la Cargolada Solidària organitzada per
l’Associació Petjades Solidàries, que va donar la recaptació
per finançar el projecte del Centre Ocupacional “Projecte de
creació d’un programa de rehabilitació per a persones amb
discapacitat intel·lectual”.



Venda de roses per la Diada de Sant Jordi.



Participació i col·laboració al 25è aniversari de l’empresa
SIMET.



Proposta d’una candidatura per a Pubilla de Solsona 2016,
que ha estat finalment escollida Donzella.



Presentació d’un plec d’aportacions al pla municipal
d’eliminació de barreres arquitectòniques.



Continuem associats a les Federacions Allem i Dincat. Aquest
any s’ha dedicat especialment a actes reivindicatius i de
pressió per revertir el tancament de places que dura des del
2011 i les retallades en les subvencions dels Centres Especials
de Treball.



Pel que fa a la Federació Tutelar Terres de Lleida, poc a poc
l’entitat es va fent gran i ja es dona servei a 40 persones
tutelades.
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Celebració del 40è Aniversari de l’Associació. El dia 3 de desembre s’ha fet una celebració
íntima i senzilla però important per a totes les persones que formen part d’Amisol. Els
actes han començat amb un dinar al Bar del Casal i han continuat a la Sala Polivalent on
s’ha fet el cafè concert amb el combo de l’Escola de Música i actuació de teatre musical
“Els quatre elements” representat pels usuaris del centre ocupacional. A continuació s’ha
projectat un vídeo de les activitats productives del CET s’ha llegit el Manifest del Dia
Internacional de les Persones amb Discapacitat, llegit a tot Catalunya. Com a cloenda,
actuació de Séptimo A amb la cançó “Ultraherois”, dedicada als usuaris de l’Amisol.

Partida de Santa Llúcia s/n
SOLSONA
Tel. 973482304
www.amisolsolsona.org

