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Presentació de l’entitat
L’Associació Amisol és una entitat privada sense ànim de lucre creada el 1976 per oferir recursos
per al col·lectiu de persones amb discapacitat que fins aleshores s’havien de desplaçar a fora de la
comarca per ser ateses.
Amb el transcurs dels anys, s’han anat creant, ampliant i remodelant serveis. 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 recentment, el premi “Actius Socials 2013” concedit per Regió7 i TVM.

Missió
Vetllar per l’exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual; oferir tota mena
de serveis i suports que els permetin assolir el màxim de desenvolupament humà, la plena
inclusió social i la millora de la qualitat de vida basada en la seva realització personal, així com,
també, atendre i acompanyar les seves famílies.
No obstant això, es poden atendre persones amb altres tipus de discapacitats, sempre que
l’entitat disposi de recursos adients i de serveis adaptats a les seves necessitats.
Les activitats, establertes en els estatuts, fan referència a tot allò que necessitin les persones amb
discapacitat i les seves famílies: creació i gestió de centres i serveis, orientació, suport,
recolzament, formació, consecució de mitjans, reivindicacions o altres prioritats que puguin
sorgir.

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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Socis
A 31 de desembre el nombre de persones associades és de 303.

Organigrama
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Relacions
 Federació Allem
Agrupació Lleidatana d’Entitats d’Atenció a Persones amb
Discapacitat. En formen part 17 associacions sense ànim de
lucre de les comarques de Lleida.
S’ha continuat amb la campanya de comunicació i
sensibilització “Defensa’m”, amb l’objectiu de defensar els
drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. L’activitat
que s’ha dut a terme enguany ha estat una anella humana a la
ciutat de Lleida amb el lema “Encerclem els ponts”.
D’alta banda s’ha signat un conveni de recerca amb la Universitat de Lleida per a dur a terme un
estudi del model d’atenció a les persones amb discapacitat.

 Federació Dincat
La Federació Catalana Dincat és qui ens representa en les
negociacions davant el Departament de Benestar Social i
Família i el Departament d’Empresa i Ocupació.
Davant del Departament de Benestar Social els esforços han
anat encaminats a millorar les condicions per la concertació
dels serveis i aconseguir rebaixar els imports del copagament.
Amb el Departament d’Empresa i Ocupació les negociacions s’han centrat en les reivindicacions
per a un millor finançament i pel desenvolupament d’un nou model de Centre especial de treball.

 Fundació Privada Tutelar Terres de Lleida
Té per finalitat garantir la protecció d’aquelles persones que no tenen una voluntat conscient i
lliure, prou discerniment ni aptitud per entendre i saber governar-se a si mateixes i administrar els
seus béns.
Es participa en els òrgans de gestió d’aquesta entitat que dóna servei de tutela a 31 persones.

 Fundació AMPANS
S’ha continuat amb el conveni de col·laboració per la formació i la inserció laboral de joves amb
discapacitat.
S’ha creat una comissió amb representants de les dues entitats i Serveis Socials i Serveis Educatius
per fer el seguiment dels joves amb discapacitat de la comarca i orientar els itineraris formatius
que necessiten.
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 Departament de Benestar Social i Família
Al febrer el Director Territorial, Sr. Josep Maria Forné i Febrer
va visitar les instal·lacions d’Amisol; al novembre,
acompanyat pel Cap de servei de gestió, Sr Antoni Reinoso,
va reunir-se a Solsona amb les famílies dels usuaris per
explicar el funcionament del copagament.
A l’abril, l’equip tècnic es va reunir a Lleida amb el Cap del
Servei d’Atenció a les Persones, Sr. Ramir Bonet, per
informar de la manca de recursos que pateix el Solsonès per l’atenció de les persones amb
discapacitat que acaben l’etapa escolar i no tenen edat per incorporar-se al món laboral.

 Ajuntament de Solsona


Participació a la campanya “Aixequem persianes”.



Participació i col·laboració en diversos actes de la Setmana de la Gent Gran de Solsona.



Visita de l’Alcalde de Solsona, Sr David Rodríguez, juntament amb un equip de la publicació
digital alcaldes.eu per enregistrar un petit reportatge per aquest portal digital.

 Consell Comarcal del Solsonès
Coordinació amb la Consellera, Sra. M. Àngels Taribó, pels desplaçaments de joves que realitzen la
formació a Ampans (Manresa), i per les reunions amb els Departaments de Benestar Social i el
Departament d’Ensenyament alhora de reivindicar la creació de recursos a la comarca per als
joves amb discapacitat que acaben l’etapa escolar.
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Activitats


Venda de roses per Sant Jordi.



Participació a la Fira de Sant Isidre de Solsona.



Venda de participacions de la loteria de Nadal.



Campanya de voluntariat.
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Mitjans de comunicació


Publicacions a la revista Celsona al llar de l’any de notícies de l’entitat; a destacar la
presentació de les Amisoles durant el Campionat del Món d’Enduro de Solsona, notícia que
també es va publicar als diaris Regió 7 i El Segre.



A més, amb motiu d’aquesta presentació es va posar en funcionament una web dissenyada
per Montserrat Torras Puiggròs, col·laboradora d’aquest projecte juntament amb Montserrat
Riu Albets.

www.amisolsolsona.wix.com/amisoles


Pel que fa a la secció de serradora, la revista Celsona ha publicat articles sobre la fabricació de
mobiliari fet amb palets i sobre el projecte relacionat amb la venda de pèl·let.



La pàgina web i Facebook, on tenim ja 2.000 amistats.
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Recursos humans
Les persones contractades durant l’any ha estat de 105. També han prestat servei a l’entitat dos
professionals autònoms i cinc persones en pràctiques.

Formació
La formació, el reciclatge i la professionalització del personal és una eina indispensable per tal
d’oferir un servei de qualitat i fomentar la promoció de les persones.
 Accions formatives realitzades a Amisol:
Curs de primers auxilis.
Envelliment i discapacitat.
 Accions formatives pels treballadors de CET:
Informàtica.
Afectivitat i sexualitat.
Prevenció de riscos laborals.
 Participació del personal en altres activitats formatives:
Trastorn de l’espectre autista.
Entrevistes motivacionals.
Programa informàtic Ízaro.
Venda proactiva del cambrer.
Prestacions econòmiques de la Seguretat Social.
Anàlisi de casos en l’àmbit social.
L’oportunitat és a la xarxa.
Sistema de copagament dels serveis.
Aplicació de la normativa laboral als centres i serveis.
Gestió eficaç del servei de voluntariat.
Trencar el silenci (abús sexual a l’entorn de la primera infància).
Bones pràctiques en l’abordatge de l’envelliment de les persones amb discapacitat.
Millorant la pràctica professional en el maltractament a menors.
Curs bàsic d’introducció a la formació sindical.
Instruments jurídics per a la gestió del patrimoni familiar.
Gestió laboral dels serveis de suport per a persones amb discapacitat.
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Serveis
Els diversos serveis que ofereix l’associació, es poden agrupar en 2 grans àrees: àrea d’atenció a
la persona i àrea laboral.

Serveis de l’àrea d’atenció a la persona
 SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL
Servei adreçat a les persones amb discapacitat psíquica en edat laboral que no poden incorporarse al Centre especial de treball perquè tenen dificultats per realitzar una tasca productiva. Les
persones ateses reben diferents tipus de suport per tal que arribin al seu màxim
desenvolupament personal i social, fent tasques i activitats adaptades a les seves capacitats.
Durant l’any el nombre de persones ateses en aquest servei ha estat de 38.
Diàriament es combinen les activitats d’ocupació terapèutica (orientades a assolir habilitats
relacionades amb el treball) i les activitats d’ajustament personal i social (orientades a fomentar
les capacitats i les habilitats personals).


Activitats d’ocupació terapèutica: Muntatge de manipulats, repartiment de publicitat,
elaboració de postals de Nadal i d’articles de feltre.

Com a novetat, ha tingut molt bona acollida el disseny i creació d’unes sabatilles de feltre, les
Amisoles, dissenyades inicialment pel Mundial d’Enduro celebrat a Solsona, i posteriorment se
n’ha fet amb altres motius. Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració de particulars i
empreses de Solsonès.
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Seguint amb aquesta línia, també s’ha dissenyat i confeccionat arbres de Nadal per la Unió de
Botiguers i Comerciants de Solsona, fets amb fusta i feltre.



Activitats d’ajustament personal i social: Manualitats; informàtica; elaboració de la revista
QTD; premsa fotogràfica; cultiu en horts elevats; estimulació sensorial; esports; piscina; dansa
a l’Escola de Dansa de Solsona; participació en l’acte reivindicatiu “Encerclem els Ponts” de
Lleida; actuació amb l’Orfeó Nova Solsona en el concert de Nadal; trobades amb altres tallers
ocupacionals, l’Agrupament Escolta Pare Claret, l’Escola Arrels, l’Institut Francesc Ribalta i el
cicle formatiu sociocultural de Manresa; sortides d’un dia; vacances a Peníscola; activitats
realitzades per voluntaris (ioga, tennis i bitlles).

Una altra activitat, pels voltants de Nadal, ha sigut la participació a la Fira Solidària dels Jardinets
de Gràcia de Barcelona gràcies a l’espai cedit per Can Cet per exposar els nostres productes; i la
participació conjunta amb l’Associació d’Artesans del Solsonès i la Fundació Volem Feina al
Raconet de Nadal, una botigueta al nucli antic de Solsona de productes artesans.
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 SERVEI DE LLAR RESIDÈNCIA
Servei que proporciona una llar substitutòria de caràcter temporal o permanent a aquelles
persones que assisteixen als servei de dia de l’associació que, per raons diverses, no viuen al
domicili familiar.
La prioritat del servei és oferir una atenció de qualitat mitjançant un enfocament integral de la
persona, treballant amb ella des de l'assistència individualitzada, l'educació en habilitats
adaptatives, les activitats d'oci i els aspectes més personals i emocionals. Amb el dia a dia
s'intenta que se sentin en un espai el més semblant a una llar i en un ambient positiu, dinàmic i a
la vegada familiar.
Durant l’any el nombre de persones ateses ha estat de 19.
Pel que fa a les activitats realitzades han estat: costura, manualitats, taller de compra, taller de
cura de les plantes i l’hort, participació en tasques domèstiques.

Respecte al projecte de lleure engegat el 2013 s'ha anat desenvolupant de manera molt
satisfactòria. S’ha adaptat les activitats i els grups de participants amb les diferents necessitats de
suport de les persones, i també tenint en compte el grup de persones de més edat, de manera
que cadascú ha participat en el que li ha motivat o li ha estat possible.
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 SERVEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR
Un equip tècnic s’ocupa de l’acompanyament de les persones amb discapacitat usuàries del
Centre especial de treball que opten per viure en un habitatge, de forma autogestionada i
independent amb l’objectiu de contribuir al seu desenvolupament en les activitats de la vida
diària, tant a la seva llar com a la comunitat, possibilitant que puguin tenir la màxima autonomia.
Durant l’any el nombre de persones ateses ha estat d’11.

S’ha mantingut contactes amb l’Associació del Berguedà per intercanviar experiències en el
desenvolupament del programa i s’ha rebut la visita d’un grup de persones que hi estan acollides.

 ESPLAI
Els objectius del servei són fomentar la participació en les activitats recreatives, socials, culturals i
esportives, aprofitant-les com una plataforma per millorar l’autonomia personal i social dels
participants; i satisfer les expectatives, demandes i necessitats de lleure de la persona, partint de
les seves propostes i oferint els suports necessaris.
A banda de les activitats setmanals de costura, punta al coixí, informàtica i taekwondo, s’han
organitzat dos torns de vacances durant l’estiu: un viatge a Peníscola pels usuaris del servei de
teràpia ocupacional i un viatge a Comarruga pels usuaris del Centre especial de treball.
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 CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL SOLSONÈS
(CDIAP)
El nombre d’infants atesos d’entre 0 a 6 anys ha estat de 104 infants (64 nens i 40 nenes),
principalment a l’àrea de logopèdia.

Evolució infants atesos

S’ha signat un conveni col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys pel qual
l’equip del CDIAP es desplaça quinzenalment a aquest municipi per donar atenció als infants que
ho necessiten.
També s’ha entrat a formar part de l’ UCCAP (Unió Catalana de Centres de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç), entitat federativa que agrupa una bona part dels CDIAP de Catalunya.
Les seves activitats se centren en la promoció de l'atenció precoç, tant a Catalunya com a la resta
de l'Estat espanyol, en la representació del col·lectiu davant l’Administració i en el
desenvolupament d'activitats diverses en el marc de la formació, la recerca, la docència, etc.
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Serveis de l’àrea laboral
El Centre especial de treball (CET) és una empresa d’integració laboral per a persones amb
discapacitat que, per la seva singularitat, tenen dificultats d’accés al món del treball ordinari.
L’objectiu principal és realitzar un treball productiu dins el sistema de lliure mercat amb la finalitat
d’assegurar un treball digne, remunerat, i adequat a les capacitats de cada treballador/a.
Alhora, proporciona el servei d’ajustament personal i social que requereixen els
treballadors/ores i el servei d’Unitats de suport a l’activitat professional (USAP). Un equip
multidisciplinari de professionals s’ocupen de garantir una millor adaptació de la persona al seu
lloc de treball, detectant i incidint en els aspectes que han pogut dificultar o facilitar la seva plena
integració laboral i social.
El Centre especial de treball és també un mitjà d’integració a l’empresa normalitzada i al mateix
temps, una opció que les empreses poden escollir en compliment de les mesures alternatives a la
quota de reserva del 2% de la plantilla a persones amb discapacitat.
El nombre de persones amb discapacitat contractades durant l’any ha estat de 46, repartides en
les diferents seccions: Serradora i fabricació de palets, confecció de manipulats i gestió del Bar
del Casal.

 SERRADORA
La feina a la serradora s’ha mantingut amb la fabricació de fusta serrada, fabricació de palets i
també, tot i que en petites quantitats, fabricació de mobiliari divers fet amb fusta de palets.

Si bé les vendes de fusta han disminuït respecte l’any anterior, han augmentat les vendes de
palets, donant compliment a l’objectiu proposat.
Pel que fa a la fabricació de mobiliari amb fusta de palets, malgrat que representa una part molt
petita de la producció va en augment les comandes de peces fetes a mida, tals com taules,
jardineres, somiers, prestatges...
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Durant l’any s’han fet proves de fabricació de pèl·let de fusta per a estufes i calderes, amb la
finalitat de diversificar productes aprofitant els subproductes que s’obtenen del serrat. De
moment no ha estat possible aconseguir el producte adequat per posar a la venda.

 MANIPULATS INDUSTRIALS
Feines de muntatges diversos per a empreses de la comarca dins les instal·lacions d’Amisol manipulats interns - i realització d’altres tasques de manipulats dins les fàbriques de Simet i Textil
Olius - manipulats externs-.

Mentre que la feina de manipulats interns cada vegada va minvant, no és així en el cas de les
feines realitzades a Simet i Textil Olius, on els grups de treball que s’hi desplacen estan molt
motivats i satisfets.

 GESTIÓ DEL BAR DEL CASAL DE SOLSONA
Gestió del Bar del Casal de Cultura i Joventut de Solsona, propietat de l’Ajuntament de Solsona,
situat en un emblemàtic edifici de la ciutat. S’ofereix un servei de bar cafeteria adreçat al públic
en general i en particular a les diverses entitats de la ciutat.
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Durant l’any s’han fet àpats de grups per aniversaris, comunions, comiats de solters, Carnaval,
Fira de Sant Isidre, Mundial d’enduro, Pubillatge, sopars d’empreses, reunions – aperitius...

També han tingut bona acollida les activitats culturals i lúdiques, tals com: actuacions musicals,
xerrades, presentacions de llibres, sopars a la fresca, tallers de manualitats, projecció de partits de
futbol a la pantalla gegant...

Com a novetat, s’ha participat en la gestió de barres de begudes i entrepans a la sala polivalent, i
s’ha signat un conveni amb l’Ajuntament per la gestió del servei de bar de les revetlles d’estiu i
balls de Festa Major a la Plaça del Camp.

Pel que fa al menjador Entaula’t, és un servei realitzat amb col·laboració de l’Ajuntament de
Solsona, consistent en oferir un menú econòmic i equilibrat adreçat a les persones majors de 65
anys de la ciutat; malgrat que el nombre d’usuaris ha disminuint considerablement des que es va
posar en funcionament el 2011, es continua oferint.
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Col·laboracions i agraïments
 Administració Autonòmica:
Departament de Benestar Social i Família
Departament d’Empresa i Ocupació

 Administració Local:
Ajuntament de Solsona
Consell Comarcal del Solsonès

 Suport a les Activitats:
Diputació de Lleida
Núria Miralles
Lurdes Santamaria
Montse Colilles
Leonor Manau
Àlex Rodríguez
Punt Òmnia
Oscar Valls (Pranayoga)
Hospital Pere Màrtir Colomés
Club de Bitlles de Solsona
 Projecte Amisoles:
Montserrat Torras
Montserrat Riu
Kàtia Prat
Miquel Pujol
 Concert de Nadal:
Blanca Pujol
Anna Camps
 Donatius:
Ajuntament de Navès
Montserrat Villaró
Confraria del Claustre
Laus Perennis
Joan Expòsito
Associació de Dones del Solsonès
Espaigua
M. Rosa Vilar
Núria Miralles
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 Productes alimentaris:
Banc d’Aliments de Lleida
Supermercats Lidl
Congelats la Sirena

 Altres col·laboracions:
Josep Novelles
CN Textil
Penya Blaugrana de Solsona
M. Claustre Baixas
Restaurant Puig
Can Cet de Barcelona
635 AMICS de la targeta solidària de CatalunyaCaixa

