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FULL INFORMATIU
Associació Montseny Guilleries
Tots els que formem part de l’Associació seguim tirant endavant el nostre compromís social i
treballant per a les persones amb discapacitat intel·lectual, apostant sempre pel
desenvolupament i creació de nous projectes.
Us presentem doncs, el resum del més destacat que s’ha aconseguit al llarg d’aquest 2.015
gràcies a l'esforç i col·laboració de tots.
Direcció
Associació Montseny Guilleries

PROJECTE DE VOLUNTARIAT
Breus:

· DINCAT amb el lema “Esteu trepitjant els nostres drets. Això si que
no” continua denunciant les greus
dificultats per accedir als serveis
d’habitatge i centres de dia i la
nova ordre de copagament que ha
incrementat molt el cost que han
de pagar algunes persones ateses
a les residències i centres especialitzats.
· El dia 27 de març, Arbúcies celebra
dia mundial de l’activitat física i
l’esport. Els usuaris del Centre
Ocupacions participen a la caminada i esmorzar saludable organitzat
pel CAP d’Arbúcies i la regidoria
d’activitat física i esport i la de la
salut.
· 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 associacions públiques”. En qualitat de
beneficiaris, revertirem la quantitat
aportada per Jocavi a inversions de
millora en el CET.
· El passat dia 6 de desembre es va
celebrar pels carrers del poble
d’Arbúcies, la ja tradicional venda
de Flors de Nadal per recollir diners pel Servei de lleure. Aquest
any s’han venut 342 Nadales.

A la nostra entitat han estat varies les persones que han
participat com a voluntàries en diferents serveis i activitats.
Al llarg d’aquests anys però, les nostres necessitats i les del
nostre col·lectiu han anat evolucionant, el que ha suposat un
canvi tant de la situació del voluntariat dins de l’entitat com
en la seva relació amb les persones amb discapacitat intel·lectual.
És per aquest motiu, que hem elaborat el PROJECTE DE VOLUNTARIAT, tot incorporant-lo a l’organització com un element més per aconseguir el compliment de la nostra missió.

“8 voluntaris estan

participant actualment
a la nostra entitat

desenvolupant tasques diverses.”

La principal funció del voluntari és la trobada amb les persones amb discapacitat per a millorar la seva qualitat de vida,
participant i col·laborant en diferents activitats, ja sigui de
forma directa o indirecta, dins o fora el centre, de forma puntual o periòdica (setmanal o mensual).
VOLS SER VOLUNTARI?

Són moltes les activitats i projectes on pots participar.

Si estàs interessat en ser-ho, truca’ns o envia’ns un correu a:
voluntaritat@montsenyguilleries.cat
I nosaltres t’explicarem!

“Dia Internacional del
Voluntariat”

5 de desembre

ALGUNES OPINIONS DELS NOSTRES VOLUNTARIS:

“És una experiència agradable i sobretot estic aprenent molt de tots ells. Marxo sempre molt
satisfeta. M’encanta” . Judith Miralpeix.
“M’aporta molta tranquil·litat. Quan els coneixes a tots ells és quan els valores. Al mateix
temps que em sento molt valorat i estimat”. Vicenç Santos.
“Ho faig molt contenta! Fer de voluntària em dóna l’oportunitat
de fer el què més m’agrada i ho puc desenvolupar amb unes
persones que tenen unes necessitats. Ells em donen un feedback molt positiu. ” Lusiana Stoica.
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Algunes dades d’interès
Persones ateses

Nombre de professionals per serveis

Distribució per sexe
13

12

6

HOMES

4

CO

1

CET

D ONES

Sta. Coloma
2

Hostalric
1

SANT HILARI

BREDA

ARBÚCIES
LLAR
RESIDÈNCIA

St. Hilari
5

53
57

70

Total de Socis: 409

Tordera
5%

Arbúcies
15

Anglès
5

20

Distribució per lloc de residència

Tossa
1

St. Celoni
2

Distribució per poblacions
ALTRES

Distribució per lloc de residència
Massanes
1
Amer
1

Socis

HOSTALRIC

6 6

2

SOI

Professionals

Breda
6

Inversions i reformes

1. CREACIÓ D’UN DESPATXRECEPCIÓ per a les famílies i clients a l’entrada del centre.
S’ha pogut adequar aquest espai,
gràcies al Donatiu dels Treballadors
de la Jocavi (Loteria de Nadal).

Breda Calldetenes
5%
5%

Hostalric
5%

St. Hilari
5%

St. Celoni
15%

Arbúcies
60%

5. ES COMPRA ELECTRODOMÈSTICS, ROBA DE LA LLAR I ES PINTA LA LLAR RESIDÈNCIA DEL c/
FRANCESC RIUMALLÓ. Subvencionat per la Diputació Girona.

6. ES COMPRA VESTUARI NOU
PELS TREBALLADORS I MONITORS del Centre Especial de Treball.

“Aquest mes

d’octubre, el CO,
el SOI i la Llar
Residència
passen a ser
serveis
concertats”

CERTIFICACIÓ ISO:9001/2008
Durant el 2015, s’ha implementat un sistema
de gestió de Qualitat a tots els serveis: STO, CET
i Llar Residència i s’ha assolit la certificació:
ISO 9001:2008

7. ES COMPREN 3 MÀQUINES
NOVES PEL CENTRE ESPECIAL DE
TREBALL: TALLA GESPA, APSIRADORA I MÀQUINA DE NETEJA.

2. REPARACIÓ EL QUADRE DE MANIOBRA DE L’ASCENSOR.

3. RENOVACIÓ D’EQUIPS INFORMÀTIC DE DIFERENTS PROFESSIONALS.
REPARACIÓ DEL MOTOR D’UNA
ASPIRADORA.

LOTERIA DE NADAL 2014
Col·locarem parquet a la sala
polivalent i l’equiparem amb
nou mobiliari gràcies a totes
les persones que no van anar
a cobrar el premi de la loteria
del 2014.

COMPRA D’UNA PART DE LA NAU INDUSTRIAL DE
CAL XIC
Davant l’ampliació de tasques i serveis del Centre Especial de Treball, ens hem trobat amb una
manca d’espai en l’actual magatzem i zona de
treball, és per aquest motiu que s’ha fet la compra d’una part de la nau industrial situada al
polígon industrial cal Xic, parcel·la 7 A.M.

209
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET)
Enguany el CET continua amb els 18 treballadors i ha pogut mantenir totes les feines, fins i tot ha aconseguit alguns
nous treballs i projectes. Ha invertir també en maquinària gràcies als ajuts d’empreses privades.

REMODELACIÓ DE DUES SALES
(BAR I FÀBRICA) DEL 2n PIS DEL
MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (La Gabella).

RECOLLIDA D’OLI DOMÈSTIC:

Enguany es recullen més de
1.500 kg d’oli a les escoles d’Arbúcies i gairebé 3.700 kg als bars,
botigues i restaurants del poble.

REMODELACIÓ D’UNA SALA DEL
MUSEU JOSEP ARAGAY DE BREDA

I a la població de St. Hilari més de
1.400 kg a través de les diferents
escoles i el museu Guilleries.

PROJECTE: MILLORA DELS HÀBITATS FORESTALS I PREVENCIÓ
D’INCENDIS al terrenys situats a
St. Pere de Vilamajor.

PASSERA DE LA BASSA DE LA
FARGA. Es restaura tota la passera que voreja la bassa de la Farga
amb fusta natural de castanyer.

S’ha contractat una monitora per
coordinar el projecte i una persona de reforç.

COL·LOCACIÓ DE PARQUET AL
GIMNÀS DE L’ESCOLA Dr. CARULLA.

Projectes promoguts per la Diputació de Barcelona.

NOVA MAQUINÀRIA DEL CET

“Un any més
elaborem 7.500
records per a la
Fira de l’Avet
d’Espinelves”

COMUNICACIÓ I HABILITATS SOCIALS
Els treballadors del CET van realitzar
el curs de Comunicació i habilitats
Socials el passat mes d’octubre.
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CENTRE OCUPACIONAL (CO)
TORNEM-HI: CARTES D’AMOR.

L’art i les persones amb discapacitat.

El cap de setmana 27, 28 I 29 de novembre es van
celebrar unes jornades artístiques a l’antic Hostal
Fugarolas a St. Hilari Sacalm, titulades “Cartes d’Amor”:
L’art i les persones amb discapacitat, per fer visible
projectes artístics inclusius, en arts plàstiques,
escèniques, dansa, poesia, teatre...
El nois i noies del CO van presentar l’obra de teatre
“Somnis de poetes” i van exposar en una de les
habitacions material d’atrezzo i fotografies de diferents
representacions.

El logotip de l’esdeveniment va ser dissenyat
per una usuària del centre ocupacional.

NOVA ROBA ESPORTIVA

“Enguany 4
estudiants en
de diferents
formacions han
realitzat les
pràctiques al
nostre Centre
Ocupacional“
Estrena del nou xandall al campionat de futbol
sala al poliesportiu de Palau (Girona).

Enguany hem estrenat xandall nou gràcies a l’ACELL
(Federació Catalana d’esports per a disminuïts psíquics)
que ens ha concedit una subvenció per comprar material o equipament esportiu.
L’ACELL és qui organitza, entre altres activitats, els Jocs
Specials Olímpics i les competicions esportives mensuals a diferents poblacions de les comarques Gironines, a les quals nosaltres participem. El dia 27 de novembre van organitzar un campionat de bàsquet a les
instal·lacions esportives de Can Pons (Arbúcies).

PER A TOTHOM, UNA RUTA

Enguany s’han gravat 3 Rutes accessibles amb per a
tothom a 3 poblacions de la nostra comarca:
Arbúcies, Sils i Santa Coloma de Farners. I es preveu
gravar-ne alguna més el proper any.
Volem agrair totes les col·laboracions que ajuden a ferho possible: Fundació Jaume Casademont, Pack’s i el
jutjat de Pau d’Arbúcies (aportacions del casaments).
En breu podreu veure les 3 gravacions al nostre canal
youtube que trobareu a la nostra pàgina web:
www.montsenyguilleries.cat

Gravant la primera ruta a Sta. Coloma de Farners.

El número de loteria d’aquest any és:

Camí del molí s/n 17401 - Arbúcies
Telèfon: 972 860815
Fax: 972 860622
mail: associacio@montsenyguilleries.cat

www.montsenyguilleries.cat

“ El 18 de juliol
DIVENDRES
TEATRE va
estrenar una
nova obra
titulada:
ÉS MÚSICA”

