Fundació Mapfre ens convida a un matí
màgic amb el Mag David.

DESEMBRE 2010

El passat 16 de març la fundació Mapfre junt amb la fundació
Abracadabra va obsequiar-nos amb un taller de màgia per tots
els nois i noies del centre.
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És un projecte anomenat “Màgia
Màgia molt especial” i que consisteix
en un taller on durant gairebé 3 hores s’ensenyen amb detall
diferents trucs de màgia dissenyats per a la ocasió. El taller va
finalitzar amb un espectacle de màgia dirigit pel Mag David i
del qual vam gaudir-ne tots, usuaris i treballadors de
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Estem a Internet,
visiteu-nos a:
www.montsenyguilleries.cat

El número de loteria

• El passat 5 de desembre es
va celebrar pels carrers del
poble d’Arbúcies la ja tradicional venda de Flors de
Nadal per recollir diners pel
Servei d’Esplai de l’entitat.

d’enguany és:
• El Centre Ocupacional ha
editat un nou curtmetratge
titulat:”Observador
Observador PTRJ” i
que es va presentar al públic
el passat 17 juliol, coincidint
amb el dinar de Germanor
anual.

Un lot de Nadal diferent
La Comissió de Discapacitats
de la comarca de la Selva (que
depèn del Consorci de Benestar Social), juntament amb els
centres de persones amb discapacitat i d’inserció de la
comarca, hem engegat una
proposta que consisteix en la
incorporació al lot de Nadal
d’un producte elaborat en
alguns dels centres que formem part d’aquesta comissió.
L’objectiu d’aquesta acció és
promoure i donar a conèixer a
les administracions, empreses,
entitats i població en general
de la Comarca, els productes
que han estat elaborats per
persones amb algun tipus de
discapacitat. La campanya
s’anomena Un lot de Nadal

diferent i el centre ocupacional
de l’associació hi hem participat oferint clauers elaborats
amb materials diversos.

Altres centres que també hi
participen són: Fundació
Privada Onyar-La Selva, Fundació privada El Vilar, Fundació Astrid 21 i Fundació Astres.

• L’empresa JOCAVI un any
més, s’ha acollit a la mesura
alternativa de caràcter excepcional: “ Donacions i/o
accions de patrocini a favor
de fundacions o associaassociacions públiques”. En qualitat
de beneficiaris, l’associació
revertirà la quantitat aportada per Jocavi a inversió de
millora en el CET.

• 9 usuaris del Centre Ocupacional van participar el passat mes d’octubre als Special Olympics celebrats a
Figueres competint tots ells
en la modalitat de petanca.

El passat mes de juliol vam
inaugurar la nova llar residència de l’entitat, situada al carrer La Farga núm. 7 d’Arbúcies
i amb capacitat per a 12 persones.
Vam comptar amb la presència de la Consellera d’Acció
Social i Ciutadania, Carme
Capdevila, el delegat del Govern a Girona, Jordi Martinoy,
el Director dels serveis territorials a Girona, Josep Viñas i
l’alcalde d’Arbúcies, Roger
Zamorano, així com unes 250
persones entre familiars, usuaris i veïns del poble que van
acompanyar-nos en aquest dia

tant important per l’associació.
Volem agrair molt especialment la col·laboració desinteressada de: Cor de Veus Blanques Lutiana, Agustí Rovira,
Carme Torelló, Montse Massaguer, Aluminis Ribera, Colla de
Geganters i Grallers d'Arbúcies, Flubiolers del Montseny i
Museu la Gabella, tots ells van
col·laborar en aquest acte d’inauguració.

* Caixa Manresa: 4.500€,
destinats als electrodomèstics
de la llar.
* Banc de Sabadell: 1.000€
* treballadors i empresa Jocavi: 560€
* Aportacions de particulars:
1075€
* Aportació de l’Associació
Montseny Guilleries:
57.609,87€

El cost total d’aquest projecte
181.744,87€ i han
ha estat de 181.744,87
col·laborat en el seu finançament:
* Ajuntament d’Arbúcies: cessió del local.
* Dpt. Acció Social /Fundació
La Caixa: 100.000€ per a la
construcció dels interiors.
*Dpt.Acció Social:17.000€ en
concepte de tancament exteriors.

Nou full informatiu de l’Associació
Enguany, i amb la voluntat
d’anar millorant i acostant la
relació entre l’Associació i els
seus usuaris, socis i treballadors, hem trobat oportú i interessant ampliar la cobertura
informativa d’aquest full que
editem anualment i incloure-hi
una breu memòria de les actuacions, activitats i projectes més

rellevants que s’han dut a
terme al llarg de l’any en els
diferents serveis que formen
l’Associació Montseny Guilleries.
El primer exemple dels quals
ja us hem explicat en l'article que encapçala aquesta
pàgina.

Us presentem doncs, aquest nou
full informatiu que esperem, hi
trobeu informació del vostre
interès.

Direcció
Associació Montseny Guilleries
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MEMÒRIA 2009-2010 ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES
Centre Especial de Treball (CET)

Algunes dades
•

NÚM
ARIS

SERVEIS

D’USU-

CENTRE OCUPACIONAL (CO)

19

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET)

17

SOI (SERVEI OCUPACIONAL INSERCIÓ

3

LLAR RESIDÈNCIA

12

TOTAL usuaris

39

POBLACIONS
ARBÚCIES
BREDA
HOSTALRIC
SANT HILARI
ALTRES POBLACIONS
TOTAL socis

“Hem
tramitat el
grau de
dependència
de 16
usuaris del
Centre
Ocupacional”

Núm. SOCIS
250
75
19
35
72
451

NOMBRE DE PROFESSIONALS PER SERVEIS
MONITORS CENTRE OCUPACIONAL
MONITORS CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
MONITORES LLAR RESIDÈNCIA

5

4
9

ADMINISTRACIÓ
PSICOLEG

1

TREBALLADORA SOCIAL

1

SERVEI D’ESPLAI

1

DIRECCIONS TÈCNIQUES

3

SERVEI DE TRANSPORT

2

DIRECCIÓ

1

1

Àrea de treball social
INCAPACITACIONS

LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

TARJETA DISCAPACITATS

Durant el 2010 s’han tramitat
5 noves incapacitacions de les
quals 2 ja estan resoltes. El
total d’usuaris amb incapacitacions resoltes a dia d’avui és
de 22.

S’ha tramitat el grau de dependència de 16 usuaris del Centre Ocupacional, de les quals
12 estan resoltes i a dia d’avui
hi ha 7 persones que estan
cobrant una prestació que va
dels 100 als 350€.

Enguany s’ha creat la targeta
acreditativa per a les persones
amb discapacitat, que els beneficia de descomptes en
transports i activitats lúdiques
i culturals. Hi ha 21 usuaris
que han demanat la targeta.

Tenim dos usuaris tutelats per
una Fundació i dos casos més
en procés.

Inversions i reformes
REFORMES AL CO
Recentment s’ha canviat íntegrament el terra del Centre
Ocupacional i s’ha aprofitat
per canviar rajoles trencades
de la resta del taller. També
s’ha pintat i canviat les cortines de la sala principal del CO.
Renovació del terra i de les cortines
de la sala del Centre Ocupacional.

REFORMES LLAR RESIDÈNCIA
FRANCESC RIUMALLÓ

ROTULACIÓ FURGONETES AMB
EL LOGO CORPORATIU

Es preveu a mitjà termini fer la
reforma parcial de la llarresidència del carrer Francesc
Riumalló per tal d’adaptar-la a
la normativa actual i renovar
alguns dels seus elements.

Properament es retolaran tots
els vehicles i furgonetes amb
la nova imatge corporativa
com a part del procés que
estem fent d’actualització del
nom i de la imatge de l’entitat.

A principis d’any l’Ajuntament d’Arbúcies va redistribuir la freqüència d’algunes feines, reduint
lleugerament el conveni de neteja a màquina dels carrers i la neteja de vidres d’algunes dependències municipals, conseqüència de la crisi econòmica actual. Tanmateix, el CET ha signat dos convenis nous amb l’Ajuntament i ha realitzat noves feines.

CONVENI POMARI D’ARBÚCIES
Durant el 2010 s’ha adequat
el Pomari (zona de la riera,
prop del parc de la Glorieta
d’Arbúcies) i s’ha signat amb
l’Ajuntament d’Arbúcies un
conveni per al seu manteniment.

PROJECTE DE MILLORA PAISATGÍSTICA DELS ENTORNS
URBANS DELS JARDÍ DELS
ARBOÇOS I EL PARC DE LA
DONA D’AIGUA D’ARBÚCIES

Actualment estem duent a
terme el projecte de millora
d’aquests dos espais promogut per l’Ajuntament i el FonNETEJA EL DIA DE LES CATIdo Estatal para el
FES
Empleo y la SosTambé aquest any, l’ajunta- tenibilidad.
ment ens va encarregar la
neteja amb màquina escombradora i manualment dels
carrers del poble el diumenge
de catifes.

CONVENI DE NETEJA CARRERS
CAPS DE SETMANA I FESTIUS
A principis d’any vam signar el
conveni de neteja dels carrers
d’Arbúcies en caps de setmana i dies festius, la qual cosa
va possibilitat crear un nou lloc
de treball estable dins el CET.

ACTUACIONS ESCOLA DE
CAMP DE RAMIÓ.
A través d’un conveni de
col·laboració signat amb
Excavacions Rosell, durant
la primavera vam realitzar
la neteja de sotabosc i
replantació als exteriors
de l’Escola de Camp de
Ramió, de Fogars de La Selva.
Les nostres actuacions van
incloure també, la construcció
d’un galliner, un estable i una
tanca a tot el perímetre.

AMPLIACIONS I NOUS CONVENIS DEL SERVEI DE DESRATITZACIÓ (SERVEI DDD)
Enguany hem signat 4 nous
convenis de desratització amb
empreses públiques i privades,
i hem ampliat 2 convenis amb
PROJECTE RESTAURACIÓ RIU
firmes que ja treballaven amb
LLOBREGAT
nosaltres. Aquest és un servei
En aquests moments estem ja consolidat del CET.
treballant en la construcció de
8 tancats ramaders i la fabricació i col·locació de posaderes d’aus per al projecte de
restauració del riu LLobregat,
una iniciativa promoguda per
l’Obra Social Caixa Catalunya,
la Generalitat de Catalunya i
la Fundació Acció Natura.

“Al llarg del

2010 hem
signat 6
convenis nous
del servei de
desratització
amb
comerços,
empreses i
particulars”.
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