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L’Associació Amisol és una entitat privada, sense ànim de lucre, que va ser creada l’any 1976
per tal de vetllar per l’exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies, sense excloure altres tipus de discapacitat sempre que es disposi del recursos
adients.
La Missió de l’entitat és treballar per millorar la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat i les seves famílies al llarg de la seva trajectòria vital, creant i gestionant els serveis i
els suports necessaris.
Visió: Volem ser una organització de referència al territori pel que fa a l’atenció de les
persones amb discapacitat, garantint els seus drets i deures i potenciant la participació de les
decisions de la seva pròpia vida.
Valors:


Compromís amb les persones. L’atenció a les persones amb discapacitat i a les
seves famílies, promovent l’autonomia i la igualtat d’oportunitats.



Professionalitat i responsabilitat.

La reflexió, el rigor, la responsabilitat i la

participació, fomentant la transversalitat interna entre àmbits, equips i persones.


Qualitat i millora contínua. En els serveis, prestant atenció de qualitat i eficiència, i
en el mercat, aconseguint la satisfacció dels clients amb productes de qualitat i amb
valor social afegit.



Transparència. Claredat en l’exercici de les funcions, garantint l’accés a la
informació.



Implicació amb el territori. Treballant per l’entesa i l’acord amb les
administracions locals, entitats i empreses, per tal de cercar la millora del territori i el
respecte al medi ambient.

Els objectius, establerts en els estatuts, fan referència a tot allò que requereixin les persones
amb discapacitat i les seves famílies: creació i gestió de centres i serveis, millora de la qualitat
de vida, orientació i suport, formació, recursos, reivindicacions o altres necessitats que puguin
sorgir.
4

Les activitats de la Junta directiva han estat regulars durant tot l’any, amb reunions periòdiques
mensuals. No hi ha hagut variacions en la composició dels seus membres.
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El nombre de socis a l’entitat, a 31 de desembre de 2018, és de 299 persones col·laboradores.
Aquest 2018 hi ha hagut un total de 15 baixes i 19 altes respecte el 2017.
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persones han format part de la plantilla de treballadors de l’entitat.

Contractes:

59

20

19
9

Indefinits a
jornada
sencera

Indefinits a Temporals a
temps parcial
jornada
sencera

8

11

Temporals a Temporals
Temporals
jornada
per feines
per
parcial
esporàdiques substitucions

2
Pràctiques
Garantia
juvenil

–––
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persones han rebut atenció en els serveis d’atenció directa.
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Servei Enllaç

52

Activitats de lleure

11

Suport a la Pròpia Llar

22

Llar Residència

42

Suport a l'Activitat Professional

3

Servei Ocupacional d'Inserció

33

Servei Teràpia Ocupacional

Esport
Acompanyaments diversos

1
3
16

Barres de begudes

51

Venda de roses
Obra social "La Caixa"
Tirades de bitlles

5
4

Amics targeta bancària BBVA (CX). No tenim constància de la quantitat de
col·laboradors que utilitzen la targeta d’Amisol, contractada amb Catalunya Caixa l’any 2011.
Continuem rebent les aportacions de l’entitat bancària per valor d’uns 1.000€ anuals.
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Servei de Teràpia Ocupacional

Atenem a les persones amb discapacitat intel·lectual, donant els suports necessaris en
diferents àmbits de la seva vida: personal, social i laboral.

Totes les activitats que s’ha realitzat al servei han estat dirigides a millorar el benestar i
potenciar les capacitats, combinant les activitats d’ocupació terapèutica amb un caire laboral i
les d’ajustament personal i social:


Les activitats d’ocupació terapèutica tenen per objectiu donar ocupació
mitjançant tasques senzilles i així poder treballar hàbits relacionats amb l’ entorn
laboral. Es realitzen muntatge de tiradors per campanes extractores, repartiment de
fulletons i cartells a cotxes, bústies o comerços, es confeccionen postals de Nadal per
particulars i diferents Ajuntaments de la comarca i es confecciona objectes de regal
amb materials diversos.



Les activitats d’ajustament personal i social estan adaptades a les necessitats i
desitjos de les persones i tenen molta importància dins del servei. Per millorar la
mobilitat i la forma física s’han realitzat activitats esportives: natació, ioga,
psicomotricitat, esport, caminades i fisioteràpia, per potenciar la creativitat, tallers de
manualitats, cant coral i estimulació sensorial i per millorar els aprenentatges, tallers de
lectura, de revista i informàtica.

Durant l’ any s’han fet activitats d’intercanvi amb altres centres, participació a les trobades
de centres ocupacionals a Juneda, Balaguer i Tàrrega, campionat de bàsquet a la Seu i fira a la
màgia a Montgai i diferents sortides : al Santuari del Miracle i visita a Catalunya música.
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Servei Ocupacional d’Inserció

Atenem a persones amb discapacitat intel·lectual, en edat laboral, que han acabat el període de
formació escolar i estan pendents d’integrar-se al centre especial de treball o al servei de
teràpia ocupacional.
Han estat ateses 3 persones i s’ han realitzat vàries accions formatives i tallers, per tal de
potenciar les habilitats i capacitats laborals.
S’ha treballat, de manera especial:



Tallers pràctics d’enquadernació
Tallers pràctics d’orientació laboral
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És un servei d'habitatge de l'Associació AMISOL que atén a persones adultes amb discapacitat
intel·lectual que estan als serveis d'atenció diürna de l'entitat, i es contempla com una
alternativa a la llar familiar, ja sigui per circumstàncies personals o bé per una lliure elecció de
la persona resident.
AMISOL ofereix el servei de Llar-residència des de l’ any 1987. Durant aquests anys el nombre
de persones ateses ha anat augmentant i en l’actualitat s’atenen a 20 persones, havent quedat
reflectida la consolidació del servei. També s’ofereix un servei del programa de Respir, per a
estades temporals, que aquest any 2018 ha acollit a 2 persones.
Els objectius del servei es basen en afavorir la qualitat de vida de les persones adultes amb
discapacitat intel·lectual dins de l’entorn de la Llar, facilitant els suports necessaris per millorar
la seva autonomia personal i social, i proporcionant un entorn basat en les relacions
interpersonals positives.
Es treballa principalment des de les activitats de la vida diària, les activitats de la llar, i
activitats d’oci, que són voluntàries i escollides pels participants.
Les activitats de lleure s’organitzen de forma setmanal, amb una planificació i assignació dels
professionals de cada activitat. Els caps de setmana, es fan activitats planificades de manera
trimestral, i que són triades pel grup de residents mitjançant les Assemblees de lleure.
Totes les activitats són avaluades per part dels professionals i per part dels residents.
Les activitats més destacables de l’any 2018 han estat:












Activitats setmanals: Jardineria (dilluns) Costura (dimarts) Activitat de compra (dimarts i
dijous), Manicura (divendres). Musicoteràpia (diumenge) i Estimulació cognitiva
(diumenge)
Activitats fixes de períodes de vacances: Taller d’Art, tallers de cuina i tallers de
manualitats.
Participació en les festes locals: Festa Major, festa del barri, Carnaval, Fira de Sant Isidre,
Festa de la gent gran, i revetlles d’estiu.
Activitats a la comunitat: cinema, concerts, teatre.
Celebració de les festes tradicionals: Nadal, Reis, Pasqua, Castanyada...
Participació en el concurs de pessebres de l’Ajuntament de Solsona.
Participació en el concurs de curtmetratges del Festival Inclús.
Sortides per Solsona i per la comarca, per anar a fer el vermut o àpats al restaurant.
Vacances a l’Hotel Monegal de Sant Llorenç de Morunys.
Sortides d’un dia: Calçotada a Ribelles, Mercat medieval de Torà, Dinsofera a Coll de
Nargó, Teatre de la passió de Cervera, Visita al Tren de Ciment, Excursió a Barcelona,
Sortida a la platja,...
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El servei promou l’autonomia i el desenvolupament personal, donant suport a les persones
que han optat per viure de forma independent, soles o amb altres companys o companyes, de
manera autogestionada.
Durant l’any s’ha donat servei a 11 persones, tot i que una d’elles ha estat donada d’alta al
servei al novembre.
Actualment hi ha 5 unitats de convivència.
L’equip tècnic el composen: 3 educadores, psicòloga i treballadora social.
Les diferents àrees en les que es dóna suport són:








Cura personal (higiene i alimentació).
Cura de la salut.
Organització domèstica.
Gestió econòmica.
Relacions interpersonals.
Desenvolupament personal.
Inclusió social i drets.

Aquest any, quatre dels habitatges s’han pogut adherit a la Xarxa d’habitatges d’Inserció,
que depèn de l’Agència de l’habitatge de Catalunya. Estar inclosos a la xarxa ens permet
disposar d’una aportació econòmica que facilita el manteniment del preu del lloguer,
subministraments, reparacions, ...
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S’organitzen activitats lúdiques per a les persones que estan als serveis de l’entitat. Aquestes
activitats es duen a terme durant els caps de setmana i els períodes de vacances.
Els objectius d’aquest 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.
Satisfer les expectatives, demandes i necessitats de lleure de la persona, partint de les
seves propostes i oferint els suports necessaris.

Les activitats realitzades han anat adreçades a les persones amb necessitat de suport limitat, ja
que és aquest col·lectiu qui fa les demandes i disposa d’economia suficient per finançar-les.
S’ha prioritzat l’organització de vacances durant l’estiu, accessibles a tots els usuaris. La
programació de les sortides s’ha fet per torns, tenint en compte les necessitats de suport que
té cadascú.
Al mes de JULIOL :


13 persones del STO van anar a Coma-ruga



12 persones del STO van anar a Cal Monegal (Sant Llorenç de Morunys)

Al mes d’AGOST:


17 persones del CET van anar a Lloret de Mar.

També s’ha donat suport a tots els que han demanat organitzar les vacances pel seu compte,
en períodes festius de Nadal, Setmana Santa o estiu.
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És un servei públic, universal i gratuït, especialitzat en l’atenció integral dels infants de 0-6 anys
de la comarca, i de les seves famílies. Incideix en els trastorns del desenvolupament infantil i en
les situacions de risc que puguin provocar-los.
L’equip de professionals del servei el composen: una psicòloga, una logopeda, una
fisioterapeuta , una treballadora social i una neuropediatra.
El motiu principal de consulta:



de 0 a 24 mesos són el Risc biològic i el desenvolupament motriu
a partir del 24 mesos els trastorns de la parla i del llenguatge, el retard evolutiu, el
comportament i l’atenció.

Treballem amb altres entitats del mateix sector per tal de compartir experiències i formació.
Estem associats a la UCCAP -Federació Catalana de Cdiap- i tenim trobades bimensuals amb
els Cdiap gestionats per entitats d’Allem: Les Garrigues , l’Urgell i el Pallars.
Fins a l’agost de 2018, s’ha ofert atenció quinzenal en el mateix municipi de Sant Llorenç de
Morunys
El nombre d’ infants atesos durant l’any 2018 s’ha incrementat respecte l’any anterior, s’ ha
donat atenció a 91 infants ( 52 nens i 39 nenes) i llurs famílies, la majoria de derivacions les fan
els centres escolars seguits per pediatria.
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El Centre Especial de Treball acull a persones amb discapacitat, en edat laboral, amb capacitat
suficient per a l’execució de les tasques productives i que per algun motiu no poden integrar-se
a l’empresa ordinària.
Continua mantenint i ampliant activitats per garantir la formació i la integració laboral a les
persones amb discapacitat. Inicialment, tota la plantilla estava formada per treballadors amb
discapacitat psíquica, però en aquests darrers anys s’han anat incorporant persones amb altres
tipus de discapacitat: física, sensorial i trastorns de la salut mental.
La plantilla de personal ha tingut una mitjana de 45 treballadors amb discapacitat, i 11
treballadors sense discapacitat, que són necessaris per desenvolupar les feines productives.
Tanmateix, l’equip d’Usap ha estat format per 5 professionals.
El personal d’atenció directa i tècnics de l’equip d’Usap s’han ocupat de les tasques
psicosocials per garantir l’adaptació de les persones al seu lloc de treball, i també de fer els
seguiments individualitzats. Amb els programes individuals de cadascú, s’ha fomentat la
formació, la polivalència, l’autodeterminació i les relacions precises amb l’entorn familiar.
Amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge del treballador/a i millorar també la seva qualitat de
vida, durant l’any 2018 s’han realitzat les següents formacions en l’àmbit laboral i tallers
d’ajustament personal adaptats:






Formació continuada en prevenció de riscos laborals.
Curs de manipulació d’aliments.
Formació en informàtica bàsica.
Taller de sexting: com reconèixer i prevenir l’abús sexual.
Tallers de cuina saludable

Pel que fa a les col·laboracions, treballem amb altres entitats i/o agents d’ocupació del territori
(Servei Connectem, Volem Feina, OTG, Ampans...) per parlar de casos i fer les posteriors
derivacions al servei més òptim per la persona.
Dins del Centre Especial de Treball trobem:



Serradora
Hostaleria
 Bar del Casal
 Bar del Pavelló
 Piscines i revetlles
 Serveis
 Manipulats
 Simet
 Textil Olius
 Lots de Nadal
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Per a la serradora i fabricació de palets, aquest any ha estat de feina discontinua, que junt a la
manca de fusta de tronc, que per diversos motius hi va haver en el tercer i quart trimestre,
han fet que es treballes a un ritme irregular. S’han atès totes les comandes dels clients i hem
incorporat alguns clients nous.
La plantilla esta formada per un total de 28 treballadors, 21 dels quals amb certificat de
discapacitat i 7 professionals.

Quantitat de fusta
en tronc
7.330
Tm

6.288
Tm

2017

2018

Vendes en m3
2017

2018

3.592
3.080

1.903

2.064

1.584
973
102 188
Taula serrada

Fusta
d’aprofitaments
i llistó

0,76 2,81
Palets

Estaques

4,74 8,9
Mobles varis

TOTALS
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Pel que fa a la venda de pèl·let, s’ha passat de 52 a 60 Tm, repartides. Lògicament, l’objectiu
està molt per sobre d’aquestes quantitat per poder tenir feina continuada per a dos
treballadors, durant els mesos d’hivern. No obstant això, i tenint en compte la competència
que hi ha en aquest producte, es pot considerar un èxit anar augmentant les quantitats
venudes.

Venda pèl·let
60 Tones

52 Tones

2017
2018

25

Bar del Casal
El bar cafeteria del Casal enguany ha mantingut els mateixos horaris que el darrer any (de
dimarts a dissabte) ampliant servei en alguns diumenges a petició de clients, barres i càterings.
La major activitat es concentra en sopars de cap de setmana i esmorzars de divendres mati.
Cal destacar les festes de Carnaval, Sant Isidre, Setmana de la gent gran, final de curs escolar,
sopars d’estiu a la terrasseta, partits de futbol i sopars de Nadal.
El menjador Entaula’t, per a gent gran, ha donat servei a 23 persones fixes durant l’any, amb
una mitja de 11 usuaris al mes, i amb un total de 1.704 àpats servits.
Hi treballen 2 persones amb discapacitat i 2 responsables, fixes, en dos torns, incorporant una
altre persona a jornada parcial durant els mesos d’estiu. S’ha incorporat també una noia del
programa de garantia juvenil i s’hi afegeixen altres persones esporàdiques quan l’activitat ho
requereix.
Es mantenen totes les col·laboracions en l’àmbit social: festa de Sant Ramon, Ràdio Solsona,
Escola Setelsis, Fira de Sant Isidre, Club de Pescadors, Somriu a la Vida, Penya Barcelonista de
Solsona, Escola El Vinyet, Setmana de la Gent Gran, Banc de Sang, i Creu Roja, entre altres.
Algunes dades de ventes i activitats dutes a terme durant el 2018:

11.227

597

Serveis
cafeteria

Sopars de
grups

394
Àpats
migdia

12
Concerts Tallers
varis

15

9

30

Càterings

Barres

Aperitius
entitats
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Bar del Pavelló
El 5 de maig es va obrir portes del Bar del Pavelló.
La plantilla esta formada per dues persones amb discapacitat física a mitja jornada cada una.
L’horari del “pla pilot” (del maig fins a Desembre del 2018) era de dilluns a divendres de 17 a
21h i dissabtes i diumenges segons programació d’activitats esportives del pavelló.
En aquest termini de temps, s’ha valorat que durant el 2019, obrir només el servei de bar
segons programació de partits o actes esportius programats.

Piscines i Revetlles
A l’estiu, per segon any consecutiu s’ha gestionat el quiosquet de les piscines municipals.
S’ha contractat dues persones amb discapacitat física, durant 2 mesos.
Com a novetat, també s’ha gestionat les taquilles de les piscines municipals, aportant dos llocs
més de treball.
També s’ha continuat les revetlles d’estiu organitzades per l’Ajuntament de Solsona, i els balls
de Festa Major, que aquest any ha millorat els resultats gràcies a l’augment de butlletes del
bingo.

Hi ha 2 persones amb discapacitat psíquica, contractades al CET, que treballen integrades dins
els serveis complementaris que ofereix l’entitat. L’una està a cuina-menjador i l’altra a la
recepció.
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SIMET – AMES Solsona
L’empresa Simet, des de fa uns anys, treballa a un ritme espectacular. Ha ampliat instal·lacions i
maquinària, i es preveu que aquesta situació de creixement es mantindrà en els propers anys.
Durant el 2018 hi treballa un grup de 17 persones de les quals 15 tenen certificat de
discapacitat i 2 responsables.
S’organitzen els horaris en 3 torns per tal de poder atendre la producció:




de les 7h a 16h
de les 9h a les 18h
de les 10 a les 19h

La feina que es realitza, continua essent la mateixa: muntatge de caixes, embalatges i seleccions.

Textil Olius
El grup de manipulats que es desplaça de l’empresa Textil Olius, es manté fins a 31 de
desembre 2018 amb 11 persones:





7 persones amb discapacitat
1 jove de noves oportunitats
1 jove de garantía juvenil
2 professionals

S’ocupen del control de qualitat de les peces de feltre que fabrica l’empresa, col·locades a les 5
màquines repassadores.

Lots de Nadal
Els lots de Nadal, és un nou projecte que va engegar l’Associació Amisol aquest 2018. Durant
la època de Nadal, es van realitzar lots personalitzats amb productes d’entitats de caire social
combinats amb productes de proximitat i del territori. Els resultats del projecte durant el 2018
van ser d’un total de 1.075 unitats.
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Durant el 2018 s’han realitzat les accions següent:













Elaboració del llibre “Dolços Moments”
Tallers de postres (5 pastissers locals + 1 pastisser renom)
Sant Jordi
Fira de Sant Isidre
Fira del tió
Aparador de Nadal
Cantada de nadales inclusiva
Distribució i venda del llibre “El llevat de la vida”
Calendari Solidari
Material Corporatiu (fulletó, video…)
Web nova www.amisol.cat
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El Servei Enllaç és un Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la
inserció de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de la salut mental a
empreses de la comarca.
Es va iniciar el 17 de Setembre de 2018 i té una durada fins al 28 de Juny de 2019.
L’objectiu ha estat millorar el grau d’ocupabilitat i la qualificació professional, tenint en
compte les necessitats i característiques de cada persona.
Les persones a qui ha anat adreçat el servei són persones que disposen de certificat de
discapacitat a partir del 33% amb diagnòstic de discapacitat intel·lectual i/o trastorn de
la salut mental.
L’equip del servei està composat per un preparador laboral, una prospectora laboral i
formadora d’alfabetització informàtica, una persona de coordinació i una persona de suport
administratiu.
A 31 de Desembre de 2018, el grup estava format per 8 participants.
Les accions que s’han dut a terme són:









L’anàlisi i diagnòstic de la situació psicosocial de la persona
Disseny d’itineraris d’inserció laboral adaptats a les característiques de cada persona
Tallers formatius grupals de preparació i formació laboral
Tutories de seguiment individuals
Anàlisi dels llocs de treball i perfils professionals de les persones
Prospecció empresarial i detecció de necessitats laborals a la comarca
Pràctiques en empreses
Acompanyament i seguiment a la inserció de la persona per a la consolidació de la
feina.
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donar-nos a conèixer i impulsar la responsabilitat social empresarial
El primer que és va fer el 2018 va ser la elaboració d’un dossier on expliquem el nostre
objectiu i com ens poden ajudar a les entitats, per poder ser repartits entre les empreses del
territori.
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 Activitats formatives: s’ha realitzat un total de 400 hores d’accions formatives de
temàtiques diverses: atenció centrada a les persones, recursos humans, màrqueting,
captació de fons, manipulació d’aliments, qualitat, comunicació, administració, informàtica.
 Organitzar el procés d’adaptació de l’entitat per a l’atenció de les persones amb discapacitat
psíquica greument afectades.
 La posada en marxa d’un servei d’orientació i acompanyament en la inserció laboral de
persones amb discapacitat, a l’empresa ordinària, el Servei Enllaç.
 Nova cerca d’espais per a la creació d’una nova llar residència d’entre 10 i 15 places. I
comencem l’estudi per adaptar el nou espai a les nostres necessitats.
 Elaboració d’un codi ètic, d’un manual de prevenció de delictes i un pla d’igualtat. Inici del
pla estratègic d’Amisol que es preveu finalitzar durant l’any 2019.
 Equipació de la zona exterior del taller mitjançant les senyalitzacions.
 Col·laboració amb la Biblioteca de Solsona amb les conferencies calidoscòpia.
 Renovació de la imatge corporativa en relació amb el nou logotip de l’entitat. Elaboració del
nou díptic d’amisol i nova pàgina web.
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