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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 decurs 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 I OBJECTIUS
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 M. Borràs i Rovira
Josep Lluís Alonso i Rodríguez
Ramon Segués i Corominas
Francesc Ester i Fabriàs
Carolina Laita i Sin
Pilar Ibarbia i Albets
Jordi Ramonet i Tarrés
Maria Tripiana i Viladrich

President
Vicepresident
Secretari
Tresorer
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

SOCIS / SÒCIES
A 31 de desembre el nombre de persones associades és de 295.
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ORGANIGRAMA

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, entre les quals Amisol.
A mitjans d’any, s’ha iniciat la campanya de
sensibilització “DEFENSA’M”, amb l’objectiu de defensar
els drets de les persones amb discapacitat intel•lectual;
s’han recollit 47.000 signatures, escrits d’opinió i escrits de
suport de la major part dels ajuntaments de la província.
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 Federació Catalana Dincat. Hem participat, entre altres, en les següents accions:






la creació de la taula de CET socials,
la realització d’una roda de premsa,
la difusió d’un vídeo a les xarxes socials,
la manifestació davant del Departament de
Benestar Social i Família en contra de les retallades
al Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar.

 Fundació Privada Tutelar Terres de Lleida. Participació en els òrgans de gestió
d’aquesta entitat que actualment dóna servei de tutela a 27 persones.
 Fundació AMPANS. Es manté un conveni de col·laboració iniciat l’any 2012 amb
l’objectiu de fomentar la formació i la inserció laboral de les persones amb discapacitat
intel·lectual a la comarca del Solsonès.
 Departament d’Empresa i Ocupació. Ponència a la Jornada “Crear Oportunitats amb
l’economia social” al Consell Comarcal del Solsonès.
 Ajuntament de Solsona. Participació a la campanya “Aixequem persianes”.

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

 Consell d’Alcaldes del Solsonès. Assistència a una de les seves reunions per
informar-los de la situació actual de la nostra entitat.
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ACTIVITATS
 Venda de roses per Sant Jordi.
 Participació a la Fira de Sant Isidre de Solsona.
 Venda de loteria de Nadal.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
 Articles diversos a la revista setmanal Celsona i participació al programa GPS de Ràdio
Solsona.
 Reportatges al diari Regió7 sobre la “Integració per mitjà del treball” i l’entrega de premis
“Actius Socials 2013” concedit per Regió7 i TVM.
 Escrits d’opinió per la Campanya Defensa’m al diari Segre i a la revista Celsona.
 Presència al Facebook amb més de 1600 amics.

Regió 7

Celsona

Facebook
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RECONEIXEMENTS
Regió 7 i Televisió de Manresa han atorgat el premi “Actius Socials 2013” a l’Associació
Amisol, en reconeixement a la seva trajectòria en l’atenció a persones amb discapacitat
intel·lectual.

L'acte de lliurament es va fer el 22 de maig a l’auditori de la Plana de l’Om de Manresa on
van assistir un grup d’Amisol, acompanyats per l’alcalde de Solsona. En Josep – Lluís
Alonso, vicepresident de l’entitat, va recollir el guardó.

La nit va finalitzar amb una brindis i una foto de grup dels guardonats.
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RECURSOS HUMANS
La mitjana de persones contractades durant l’any ha estat de 83. També han prestat servei
a l’entitat dos professionals autònoms i quatre persones en pràctiques.

Per serveis

Personal

Centre especial de treball i USAP

52

Servei de teràpia ocupacional

8

Llar residència

12

Suport a la pròpia llar

3

CDIAP

3

Administració i serveis

5

Personal autònom

2

Personal de pràctiques

4

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.
Durant l’any s’han realitzat els següents cursos de formació:















Prevenció de Riscos Laborals (nivell bàsic).
Introducció a la Planificació Centrada en la Persona.
Informàtica pel personal amb discapacitat.
Manteniment de lectura i escriptura pel personal amb discapacitat.
Avaluació dels programes formatius.
Prestacions econòmiques de la Seguretat Social.
Estimulació multisensorial.
Regeneració d’elaboracions culinàries.
Estimulació musical.
Gestió de cobraments i pagaments.
Novetats en matèria de Seguretat Social.
Afectació Llei de la Dependència.
Nou Segle, Nous Models d’Atenció.
Segon Congrés Estatal sobre Alteracions de Conducta.
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SERVEIS
Els diversos serveis que ofereix l’associació, es poden agrupar en 3 grans àrees: àrea
d’atenció a la persona, àrea laboral i àrea de serveis comuns.

Teràpia
Ocupacional

CDIAP

Llar
Teràpia
residència
Ocupacional

ÀREA
D’ATENCIÓ
A LA
PERSONA

Suport a la
pròpia llar

Esplai
Serradora i
palets

Serradora

Manipulats a
Manipulats
Simet
a Textil
Olius

ÀREA
LABORAL

Manipulats a
Textil Olius

Manipulats
interns
Gestió
Bar Casal

Administració

Comunicació

ÀREA DE
SERVEIS
COMUNS
Transport
Menjador

RRHH
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SERVEIS DE L’ÀREA D’ATENCIÓ
A LA PERSONA
1. SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO)
És un servei adreçat a les persones amb discapacitat psíquica en edat laboral que no poden
incorporar-se al centre especial 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.
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).
Durant l’any el nombre de persones ateses en aquest servei ha estat de 38.


Activitats d’ocupació terapèutica:

Muntatge de tiradors

Confecció de bossetes d’olor



Repartiment de cartells

Poliment de jardineres

Confecció de bossetes d’olor

Elaboració de postals de nadal

Activitats d’ajustament personal i social:

Informàtica

Revista

Hort urbà
Fabricació de jardineres

Esport

Jornades compartides

Sortides
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2. SERVEI DE LLAR RESIDÈNCIA
És un servei que proporciona una llar substitutòria de caràcter temporal o permanent a
aquelles persones que assisteixen al servei de teràpia ocupacional o al centre especial de
treball i que, per raons diverses, no viuen al domicili familiar.
La prioritat del servei és oferir una atenció de qualitat tenint en compte tant les necessitats
individuals com les col·lectives, assegurant la cura diària, la socialització i el foment de
l’autoestima.
Durant l’any el nombre de persones ateses ha estat de 20.

Menjador

Sala d’estar

Habitació

Manualiats

Esports

Sortides

3. SERVEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR
És un servei de suport personal per a promoure la integració social d’aquelles persones amb
discapacitat psíquica, ateses en els serveis laborals, que han optat per viure en un habitatge
soles o amb companyia, de manera autogestionada i independent. L’entitat aporta el
personal necessari per realitzar aquest suport.
L'objectiu és contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les
activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat, i possibilitar-ne l'autonomia.
Durant l’any el nombre de persones ateses ha estat d’11.
Actualment és un dels serveis més afectats per la reducció de finançament de l’administració
pública.

Habitatge

Grup usuaris i monitora

Tasques domèstiques
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4. ESPLAI
És un servei que organitza activitats de lleure, descans i entreteniment per a les persones
usuàries dels serveis de l’entitat. Principalment es realitzen durant els caps de setmana i el
període vacacional.
L’objectiu és fomentar la participació en les activitats recreatives, socials, culturals i
esportives, aprofitant-les com una plataforma per millorar la seva autonomia personal i
social, així com la seva integració a la societat.
Les activitats es realitzen en dos grups diferenciats segons les capacitats i preferències dels
participants.

Vacances a Benidorm grup CET

Vacances a Lloret de Mar grup STO

5. CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRECOÇ DEL
SOLSONÈS (CDIAP)
El CDIAP del Solsonès forma part de la xarxa pública de Centres de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç de Catalunya i manté un concert amb el Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
L'objectiu del Servei d'Atenció Precoç és detectar i atendre, al més aviat possible, els infants
de 0 a 6 anys que presenten problemes o trastorns en el desenvolupament (motriu,
sensorial, cognitiu, relacional, emocional, adaptatiu o de llenguatge) i prevenir les situacions
que els poden provocar. Es treballa amb coordinació amb els diferents serveis de la
comarca: pediatria, serveis socials i serveis educatius.
Durant l’any 2013 s’ha donat servei a 92 infants (61nens i 31 nenes) i a les seves
respectives famílies.

Evolució infants atesos

Fisioteràpia
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SERVEIS DE L’ÀREA LABORAL: CET
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 2013 ha estat de 39.
Les activitats productives del CET són: Serradora i fabricació de palets, confecció de
manipulats, i gestió del Bar del Casal.

1. SERRADORA I FABRICACIÓ DE PALETS
Fabricació de fusta serrada per a la posterior venda i elaboració pròpia de palets.

Fabricació de mobiliari divers fet amb fusta de palets: taules, jardineres, bancs, somiers,
caixes, entre altres, a demanda de la clientela.
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S’ha participat en el “Business With Social Value”, un espai de trobada de negocis amb
valor social que ha propiciat la coneixença entre empreses i centres especials de treball.

2. CONFECCIÓ DE MANIPULATS
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).


Manipulats interns: muntatge de tiradors per extractors de cuina.



Manipulats externs a l’empresa Simet: muntatge de caixes, embossat de peces,
embalatge a pes i a mà, posicionat, llimat i selecció de peces.



Manipulats externs a l’empresa Textil Olius: repàs de teles de feltre.
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3. GESTIÓ DEL BAR DEL CASAL
Gestió del Bar del Casal de Cultura i Joventut de Solsona, propietat de l’Ajuntament de
Solsona. S’ofereix un servei de bar cafeteria adreçat al públic en general i en particular a les
diverses entitats de la ciutat. També pretén ser un espai on es promogui i dinamitzi activitats
de tipus cultural, solidari i de lleure.

Han tingut rellevància els àpats de grups per aniversaris, celebracions, carnaval i reunions
vàries, i també han tingut bona acollida els concerts, els tallers de manualitats i les xerrades.

S’ofereix el servei de Menjador Entaula’t adreçat a les persones grans de la ciutat amb
col·laboració amb l’Ajuntament de Solsona.
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COL·LABORACIONS I AGRAÏMENTS
Administració autonòmica:

Administració local:

Suport a les activitats:

Productes alimentaris:

Donatius:

Altres col·laboracions:

