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L’ENTITAT EN DADES

BLOC 1: USUARIS DELS SERVEIS
•

Respecte el 2014 no hi ha hagut moviment d’usuaris en cap dels serveis.

•

El Centre Especial de Treball el continuen formant 18 usuaris, el SOI són 3
usuaris i el Centre Ocupacional 18 usuaris.

•

La Llar residència “La Farga” manté totes les places ocupades amb 12
usuaris.

ACTUALMENT L’ENTITAT DÓNA SERVEI A 39
USUARIS

BLOC 2: PROFESSIONALS DELS SERVEIS
PLANTILLA: Setembre 2015:
•
•

Llar-residència: A principi d’any es jubila una monitora i es substitueix per una
altra.
La resta de serveis, el nombre de personal s’ha mantingut estable durant
aquest any, no hi ha hagut noves incorporacions.

SÓN 20 ELS PROFESSIONALS CONTRACTATS
PELS DIFERENTS SERVEIS.

FORMACIÓ CONTINUADA:

Usuaris de CET: Comunicació i habilitats socials. (Impartit pel psicòleg).

Director del CET: Obté el carnet pel Tractament de productes tòxics (T+), carciògens,
mutàgens i tòxics per la reproducció (CMRs) i productes que siguin o generin gasos.
(Higiene ambiental Consulting (on-line).

Psicòleg: - Abordatge del Trastorns de conducta en persones amb discapacitat i
necessitats de suport extens i generalitzat: Un repte.
- Claus i reptes per la transformació dels serveis que orienten a les persones. (Dincat)
Comitè de Qualitat: (Assistent Social i Gerent):
Implementació de la ISO:9001/2008. (Dincat).

Formació a tots els professionals. (Impartit per la directora).
Gerència: Formació Coach personal. (GironaCoaching)
Professionals de diferents serveis:

- Kinesiologia: Gimnàstica del cervell. (Escola Carulla)
- Manipulador d’aliments. (Sax Sala)

- Procés de Coaching: Conveni de DINCAT amb col·laboració amb l’Escola Europea
de Coaching.

BLOC 3: SOCIS
Nº DE
SOCIS

POBLACIÓ
ARBÚCIES

209

BREDA

SANT HILARI
HOSTALRIC

ALTRES
POBLACIONES
TOTAL

70
57
20
53

409

SEGUIM AMB EL MATEIX NOMBRE DE SOCIS QUE ELS TRES ANYS
ANTERIORS: 409
BLOC 4: RESULTATS ECONÒMICS

La gran font de despesa de l’Associació correspon a les despeses de personal, que
arriba quasi al 69% de la despesa total. Pel que fa a compres (que el formen el
consum d’existències i els treballs realitzats per altres entitats) correspon a un 17% de
la despesa.
FONT DESPESES

2014

DESPESES PERSONAL

633.264,52

COMPRES

155.431,41

ALTRES DESPESES

41.041,29

AMORTITZACIONS

32.060,51

REPARACIONS I MANT.

31.354,84

SUBMINISTRAMENTS

17.075,73

ASSEGURANCES

11.552,42

TOTAL

921.780,72

El 69% de les despeses de l’Associació corresponen a despeses de personal.

Per poder tirar endavant i mantenir els serveis i projectes, l’Associació rep subvencions
de la Generalitat, entitats públiques i privades i aportacions puntuals de particulars.

D’aquesta manera, el finançament privat que rep l’Associació està constituït per la
prestació de serveis (quotes dels usuaris) i de subvencions d’entitats privades. El
finançament públic, que constitueix un 40 % dels ingressos són les subvencions que
rebem de la Generalitat i altres organismes públics, i el finançament propi, ha
augmentat un 37 %.
Gràcies a la recuperació de la subvenció del transport dels últims 4 anys, ha
augmentat el finançament privat.
FONT INGRESSOS

2014

%

FINANÇAMENT PROPI

395.960,52

37 %

vendes i prest.serveis

383.678,05

ingressos financers

12.282,47

FINANÇAMENT
PRIVAT

248.153,20

quotes usuaris
serveis

91.458,95

ing.patrocin.
Col·labor.

17.199,00

donacions i altres
ingr.
altres ingressos activ.
subv.donac. I llegats
FINANÇAMENT
PÚBLIC
TOTAL

23 %

117.911,51
5.848,27
15.735,47
427.257,64

40 %

1.071.371,30

100%

El 37% dels ingressos de l’Associació provenen de finançament propi.

BLOC 5: SUBVENCIONS, DONACIONS i MESURES ALTERNATIVES REBUDES
entre el setembre 2014-setembre 2015
•

109.681,89 € Subvenció del transport: Corresponent als anys 2011, 2012,

•

11.182,71 € Mesures Alternatives Jocavi corresponent al 2014, s’ha destinat

•
•
•
•
•
•
•

2013 i 2014. Es destinaran a la compra de furgonetes de transports.
a la compra de dues màquines pel Centre Especial de Treball.

2.625,63 € Diputació de Girona. Compra electrodomèstics, cortinatge,
equipament llits pel pis del c/Francesc Riumalló.

1.115 € Ajuntament d’Arbúcies: Impost circulació i escombraries de la llar
residència “La Farga”.

2.764,80 € Loteria de Nadal. Reformes a la sala polivalent: Parquet i mobiliari.
1.800 € Donatiu Jutge de Pau. Projecte: Per a tothom, una ruta.

1.300 € Donatiu treballadors Jocavi. Loteria Nadal. Nou despatx-recepció.

566,77 € Federació Catalana d’esports (ACELL). Compra d’equipament
piscina: banyadors i tovalloles.

400 € Ajuntament de Breda. Ajuda pel pis-residència.
TOTAL SUBVENCIONS PRIVADES: 131.436,80 €

BLOC 6: INVERSIONS, REFOMES I PROJECTES


Adeqüem un espai per reconvertir-lo en un despatx-recepció per les famílies,
clients... a l’entrada del centre.



Es construeixen 3 petits magatzems dins al mateix magatzem del Centre

Especial de Treball per poder col·locar i separar adequadament diferents
productes: material de control de plagues (DDD), material de neteja i l’oli
domèstic usat.

•

Es compra 3 màquines pel CET: Talla gespa, bufadora i aspiradora.

•

Es pavimenta una petita zona enjardinada per millorar la sortida

•

Pinta la llar-residència del c/ Francesc Riumalló.

d’aigües.

•

Es renova de vestuari pel CET.

•

Es repara el motor d’una aspiradora.

•
•

Es renova l’equip informàtic d’administració.
Es repara el quadre de maniobra de l’ascensor.

BLOC 7:SERVEI DE LLEURE

Servei de lleure que s’ofereix a tots els nostres usuaris en caps de setmana durant
l’any.
DADES DE PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS 2014-2015
•
•

Activitats programades: 7 activitats
Mitjana de participació: 15 persones

Tipus d’activitats ofertades:
Cloenda els Jocs Specials Olímpics, Rua Carnestoltes a Folgueroles, Venda de flors
de Nadal el primer diumenge de desembre, Tarda de cinema al taller, Mini golf Tossa
de Mar, Cinema a Sant Celoni, Fira de l’embotit a Prats de Lluçanès, Sortida de 2 dies
a Palafolls.

BLOC 8: PARTICIPACIÓ EN LA COMUNITAT
•

El dia 19 de març participem a la setmana de l’activitat física i l’esport

•

Dia mundial de l’activitat física i l’esport (6 d’abril): Participem a la caminada

practicant aeròbic i judo.

i esmorzar saludable, organitzat pel CAP d’Arbúcies junt amb la regidoria
d’activitat física i esports i la de Salut, el dia 26 de març.

•

Parada de Sant Jordi dels usuaris de CO amb venda de roses i nous
productes propis elaborats.

•

Visita dels alumnes de 5è. de l’Escola Dr. Carulla en una Jornada de Portes

•

Celebració de les Enramades: Dinar al Rallye i ballada al bar musical “La

Obertes al nostre centre.

Consulta”. Confecció de la Catifa per part de la junta directiva i treballadors i
un racó Catifa per part dels usuaris dels CO.

•

Venda de flors de Nadal pels carrers del poble durant el primer cap de
setmana de desembre.

BOLC 9: CENTRE OCUPACIONAL
•

10 esportistes del CO participen als JOCS SPECIALS OLÍMPICS celebrats a

Calella del 30 d’octubre al 2 de novembre. Aconseguint 2 medalles d’or, 3 de
plata i 2 de bronze en la modalitat d’atletisme.

•

Iniciem l’activitat d’EQUINOTERÀPIA al nou centre “EL PAS” de Taradell.
Aquest curs hem obert un nou grup degut a la demanda d’usuaris.

•

Mensualment han participat a les COMPETICIONS ESPORTIVES que
organitza l’Acell a diferents poblacions de les comarques Gironines. El passat

27 de novembre van jugar a un campionat de bàsquet al poliesportiu de Can
Pons a Arbúcies.

El dia 26 d’enguany es tornarà a repetir.

•

Projecte: “Per a tothom, una ruta”: S’han gravat 3 Rutes dins la nostra

•

Un any més Divendres teatre va estrenar una nova obra teatral: És música.

comarca: Arbúcies, Sils i Santa Coloma de Farners.

Amb els diners aconseguits al teatre i la bijuteria aquest any es va organitzar
una sortida de dos dies a Altafulla.

•

Al llarg d’aquest curs s’han fet 6 sortides lúdica-culturals:

-

Museu de la farinera a Castelló d’Empúries. Taller: Elaboració de pa.

-

Taller de Ceràmica a Santa Susanna.

-

•

Celebració Carnestoltes junt amb el CO del Rusc de Tordera.
Visita teatralitzada a Sant Pere de Galligants ,Girona.
Museu del paper a Capellades. Taller paper.
Sortida de 2 dies a Altafulla.

Al llarg d’aquest curs hem tingut 3 estudiants en pràctiques:

-

Dos estudiants de TAPD (tècnic en atenció a persones en situació de

-

Un estudiant d’integració social.

dependència).

BLOC 11: CENTRE ESPECIAL DE TREBALL.

Projectes realitzats durant setembre 2014-setembre 2015.
•
•
•
•

Hem mantingut el conveni amb l’Ajuntament d’Arbúcies.

Remodelació de dues sales mes (bar i fàbrica) del Museu Etnològic del
Montseny (La Gabella).

Cultura Dispersa: Servei de neteja durant el Festival PopArb.

6 nous convenis de desratització i 2 ampliacions: Bar El Got d’or, Bar

Moments, OQBO, La Gormanda, Carrosseria Beulas, Llar d’infants les Cent

Fonts (Sant Hilari) i ampliació a Aigües del Montseny d’Espinelves i Centre
•

Tramuntana de Palafrugell.

Repartiment d’esqueles: Població d’Arbúcies.

•

Projecte: Millora hàbitats forestals i prevenció d’incendis en els terrenys al

•

Neteja d’escales, pàrquings i naus industrials.

•

municipi de St. Pere de Vilamajor. Diputació Barcelona.

Recollida d’oli domèstic a través de les escoles de la població d’Arbúcies i
Sant Hilari.

- Aquest any es recullen més de 1.500 kg d’oli a les 3 escoles d’Arbúcies i gairebé
3.700 kg a diferents establiments del poble.

- A la població de Sant Hilari es recullen més de 1.400 kg d’oli a través de les

escoles.

- Aquest curs s’incorporarà l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

BLOC 12: PROJECTES INICIATS:


PROJECTE NIA: SERVEI COMUNITARI (IES D’ARBÚCIES).

- Una alumna de 1r ESO realitza suport a les activitats del CO de desembre
a juny.

Es continuarà oferint aquest servei aquest nou curs.


PROGRAMA DEL VOLUNTARIAT

-

S’elabora el programa de voluntariat i abans de l’estiu es va engegar una

-

En aquests moments disposem de 5 voluntaris que realitzen tasques de suport

campanya de captació de voluntaris a través de l’agenda municipal.
al CO i a la llar residència.



IMPLEMENTACIÓ ISO:9001/2008 a tots els serveis: CET, STO i Llarresidència.

- Hem iniciat la implementació. S’ha realitzat l’auditoria interna, i la fase 1 de

l’auditoria externa. Els proper dies 15 i 16 d’octubre es durà a terme la fase 2
per a la certificació definitiva.


PROCÉS DE CONCERTACIÓ: L’any passat des de la Generalitat es comunica
a tots els CO, SOI i llar-residències que al finalitzar l’any s’ha de renovar la

convocatòria per les subvencions dels mòduls que estem rebent pels diferents

serveis. Preveien totes les retallades que hi ha hagut, no tenen clar si sortirà
una nova convocatòria. És per aquest motiu que demanen a tots els centres

que entrin en concert i així asseguren que seguim cobrant els mateixos mòduls
com s’ha fet fins ara.


Passarem a ser concertats a partir d’aquest mes d’octubre.




Què suposa?



Els diners vindran directament des de SISPAP (antic



La quota dels usuaris de la llar residència es calcularà per



Canviarà el sistema de facturació.



ICASS).

COPAGAMENT.

TORNEM-HI: CARTES D’AMOR. L’art i les persones amb discapacitat. Cap
de setmana a St. Hilari per fer visible projectes artístics inclusius, en arts

plàstiques, escèniques, dansa, poesia, teatre... El STO presentarà una obra de
teatre i exposarà en una de les habitacions.

(Antic Hostal Fugaroles: Espai d’art). Dies 27, 28 i 29 de novembre.
Una usuària del CO dissenya el logo de l’esdeveniment.



PER A TOTHOM, UNA RUTA

S’ha gravat 3 rutes a dins la nostra comarca: Arbúcies, Santa Coloma de
Farners i Sils. El mes de novembre gravarà al municipi de Riells.

