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ACTUALMENT L’ENTITAT DÓNA SERVEI A 39 USUARIS

USUARIS DELS SERVEIS

• Respecte el 2015 hi ha hagut dues noves incorporacions i una baixa al
Centre Ocupacional, quedant actualment amb 18 usuaris.
• El Centre Especial de Treball el continuen formant 17 usuaris i el SOI 3
usuaris.
• La Llar residència “La Farga” manté totes les places ocupades amb 12
usuaris.
• Enguany s’ha obert la Llar residència “Francesc Riumalló” amb 2 places
privades.

ACTUALMENT L’ENTITAT DÓNA SERVEI A 39 USUARIS

USUARIS DELS SERVEIS
Al llarg del segon semestre 2015 es va realitzar una enquesta de satisfacció a
als usuaris preguntant per tots els serveis que utilitzen.
Total usuaris enquestats : 24
% PARTICIPACIÓ: 61.5%
Tècnica de recollida de la informació:
Entrevistes personals realitzades pel psicòleg del centre.

USUARIS DELS SERVEIS

PROFESSIONALS DELS SERVEIS

PLANTILLA: Setembre 2016:
• Llar-residència: Hi ha hagut dues baixes voluntàries, monitores que
realitzaven mitja jornada en el servei. S’han incorporat dues
persones per cobrir el seu lloc.
• STO: Hi ha hagut una baixa per maternitat i una baixa voluntària de
la monitora que realitzava mitja jornada. S’han cobert les dues
baixes.
• CET: Aquest servei, el nombre de personal s’ha mantingut estable
durant aquest any, no hi ha hagut noves incorporacions.
• Administració: Durant el mes de juliol es contracta una persona de
suport a mitja jornada.
ACTUALMENT SÓN 21 ELS PROFESSIONALS
CONTRACTATS PELS DIFERENTS SERVEIS.

FORMACIÓ CONTINUADA:
• Directora i assistent social: Implementació del Manual de Prevenció de Delictes
(Social Parners).
• Assistent social i directora: Introducció als plans d’igualtat a les empreses i institucions.
(DINCAT)
• Administrativa i directora: Finances Fàcils per entitats de petita i mitjana dimensió.
(DINCAT)
• Psicòleg, assistent social i directora: Nou programa de Gestió de dades (Social Sic).
• Directora: Transparència i qualitat de la informació. (DINCAT)
• Monitors de llar residència: Curs bàsic de manipulador d’aliments. (Dipsalut)
• Professionals dels diferents serveis:
- Procés de Coaching: Conveni de DINCAT amb col·laboració amb l’Escola Europea de
Coaching.
- Kinesiologia: Gimnàstica del cervell. (Susanna Planchart)

LES FAMÍLIES

Al llarg del segon semestre 2015 es va realitzar una enquesta de satisfacció a
les famílies dels usuaris de tots els serveis.
Van participar 28 famílies d’un total de 37. A continuació us fem un breu
resum dels resultats en dades.
Centre Ocupacional
CONSIDEREU QUE LES ACTIVITATS
QUE ES DUEN A TERME SÓN LES
ADEQUADES?

ESTÀ CONTENT/A AMB L’EQUIP DE
MONITORS/ES DEL SERVEI?

CREU QUE EL SEU FILL/A ESTÀ
CONTENT AMB L’ATENCIÓ QUE
REP?

ESTÀ CONTENT GLOBALMENT DE
L’ATENCIÓ QUE REP EL SEU FILL/A?

El 82,35% de les famílies estan MOLT satisfetes del servei de CO.
Cap de les famílies està POC o GENS satisfeta.

Centre Especial de Treball

ESTÀ SATISFET/A AMB EL TREBALL
QUE DESENVOLUPA EL SEU
FILL/A?

CONSIDERA QUE REP UNA BONA
ATENCIÓ PER PART DELS MONITORS I EL
DIRECTOR DEL CET?

CONSIDERA IMPORTANT I
NECESSÀRIA LA FORMACIÓ QUE LI
OFERIM?

EN GENERAL, QUINA VALORACIÓ
EN FA DEL SERVEI?

El 67% de les famílies estan MOLT satisfetes i el 22,22% estan FORÇA
satisfetes del servei de CET.
Cap família està POC o GENS satisfeta del servei.

Llar Residència

LI SEMBLEN CORRECTES LES
INSTAL·LACIONS DE LA LLAR?

ESTÀ SATISFET/A AMB L’EQUIP DE
MONITORES DEL SERVEI?

CONSIDERA ADEQUADES LES
ACTIVITATS QUE ES DUEN A
TERME?

EN GENERAL, QUINA VALORACIÓ
EN FA DEL SERVEI?

El 63.64 de les famílies està MOLT satisfeta amb el servei i un 27.27
FORÇA satisfeta.
Cap família està GENS satisfeta i un 9% està POC satisfeta.

Servei de Lleure cap de setmana

CONSIDERA ENCERTADES LES
SORTIDES I ACTIVITATS QUE ES
FAN?

CONSIDERA ADEQUADA LA
FREQÜÈNCIA EN LA QUE ES
REALITZEN?

EL SATISFÀ LA RELACIÓ AMB EL
MONITOR DEL SERVEI?

EN GENERAL, QUINA VALORACIÓ
EN FA DEL SERVEI?

El 82,35 % de les famílies estan MOLT satisfetes i CAP família està POC o GENS
satisfeta.

Servei de Transport

CONSIDERA QUE ES RESPECTEN
ELS HORARIS DE RECOLLIDA I
ARRIBADA?

SE SENT BEN ATÈS PEL MONITOR
DE TRANSPORT?

CONSIDERA ADEQUAT EL LLOC DE
RECOLLIDA DEL TRANSPORT?

EN GENERAL, QUINA VALORACIÓ
EN FA DEL SERVEI?

Un 57% de les famílies estan MOLT satisfets i CAP família valora el servei com a
POC O GENS satisfactori.

SUBVENCIONS i DONACIONS
•

26.780 € Obra Social “La Caixa”: Subvenció del projecte “Ens Movem pel
Territori”. Compra d’una furgoneta nova amb rampa.

•

21.518,03 € Subvenció pel transport adaptat Consell Comarcal la Selva:
Corresponent a l’any 2015.

•

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

•

747,50 € Oficina La Caixa d’Arbúcies: Subvenciona projecte “Renovem el
vestuari de Divendres Teatre”. Compra de samarretes i xandalls per l’activitat de
Teatre Social.

•

400 € Ajuntament de Breda. Ajuda per Llar Residència.
SUBVENCIONS PRIVADES: 50.287,53 €

INVERSIONS I REFORMES
•

Compra d’una part de la nau industrial
situada al polígon de Cal Xic, per ampliar
l’actual magatzem i zona de treball del
Centre Especial de Treball.

• Compra d’una furgoneta Mercedes Vito
114 pel Servei de Transport per substituir
una de les Fords que ja portava molt
quilometratge.

• S’amplia el vestidor dels treballadors del Centre Especial de Treball amb un nou
espai.
• Es renoven tots els equipaments informàtics dels diferents professionals.
• Es renova la roba de treball del CET.

PROJECTES
•

Pel compliment de la Llei 19/2013 de transparència hem modificat i actualitzat la
PÀGINA WEB de l’ASSOCIACIÓ. www.montsenyguilleries.cat

• Implementació del Manual de Prevenció de Delictes. El passat 01.07.2015 va entrar
en vigor la reforma del Codi Penal. Entre altres qüestions, aquesta llei afecta
profundament a la regulació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
Les entitats poden ser penades pels delictes comesos sobre els quals no s’hagi
exercit el degut control.

PROJECTES
•

Octubre 2015: L’Associació Montseny Guilleries ha estat
avaluada i certificada quant al compliment dels
requisits de la ISO 9001:2008 que garanteix la qualitat
dels seus serveis, per les activitats següents: Centre
Especial de Treball, Centre Ocupacional i Servei de llars
Residència.

• Del 14 al 17 de juny de 2016 es va celebrar el V congrés
del Tercer Sector Social a Bcn. Vam aprofitar per
presentar el nostre projecte “Per a tothom, una ruta” a
l’àgora de les experiències innovadores, juntament amb
unes altres 100 entitats més.

SERVEI DE LLEURE CAPS DE SETMANA
Servei de lleure que s’ofereix a tots els nostres usuaris en caps de setmana durant l’any.
DADES DE PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS 2015-2016
•
•

Activitats programades: 9 activitats
Mitjana de participació: 15 persones

Tipus d’activitats oferides:
• Rua Carnestoltes a Folgueroles
•

Fira Mediterrània Manresa

•

Espectacle Paganini a l’Auditori de Girona

•

Venda de flors de Nadal pel poble

•

Circ-Cric Sta. Maria de Palautordera

•

Teatre a l’Atlàntida Vic (Cabaret Elegance)

•

Tarda de cinema al taller

•

Circ Garbuix Teatre Municipal de Girona

•

Sortida de 2 dies a Empuriabrava (festa Major a Vilafant).

PARTICIPACIÓ EN LA COMUNITAT

•

•

El dia 17 de març participem a la setmana de
l’activitat física i l’esport practicant aeròbic i
hoquei.

•

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

Celebració de les Enramades: Dinar a l’hostal
Nou i ballada a la carpa del mateix restaurant.
Confecció de la Catifa per part de la junta
directiva i treballadors.

•

Visita dels alumnes de 5è. de l’Escola Dr. Carulla
en una Jornada de Portes Obertes al nostre
centre al mes de desembre.

CENTRE OCUPACIONAL
•

Gràcies a una nova subvenció concedida per l’ACELL (Federació Catalana d’esports
per a persones amb discapacitat intel·lectual) aquest gener hem pogut estrenar
banyadors i tovalloles per a l’activitat de natació.

•

•

•

Diferents treballadors de les entitats bancàries
de “la Caixa” tenen l’oportunitat de participar com
a voluntaris en diferents entitats socials la setmana
del 13 al 18 de juny.
Van ser 4 treballadors de diferents oficines que es
van oferir a fer una tasca voluntària al Centre
Ocupacional participant en el taller de manipulats.

Mensualment hem participat a les COMPETICIONS ESPORTIVES que organitza l’Acell a diferents
poblacions de les comarques Gironines. El dia 27 de novembre de 2015 es va celebrar el
campionat de bàsquet al poliesportiu de Can Pons a Arbúcies.
El dia 1 de desembre d’enguany es tornarà a repetir.

CENTRE OCUPACIONAL
•

Un any més Divendres teatre va presentar la 3a Gala de Divendres Teatre junt
amb el nou curtmetratge “Somnis”. Amb els diners aconseguits a les actuacions i
els productes venuts al museu “La Gabella”, enguany vam poder anar a Lleida a
veure el musical “MAMA MIA”.

•
-

•
-

Al llarg d’aquest curs hem tingut 2 estudiants en
pràctiques:
Un estudiant de TAPD (tècnic en atenció a persones en
situació de dependència).
Un estudiant d’Educació social.

4 voluntaris han acompanyat a diferents activitats de STO:
Suport a l’activitat d’esport.
Sessions d’informàtica amb diferents usuaris.
El passeig amb la menuda.
Sessions de zumba juntament amb les noies del CET.
Maquillatge i estètica.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
Projectes realitzats durant setembre 2015-setembre 2016
• El maig d’enguany es redueix el conveni signat en data 02/04/2012 amb
l’Ajuntament d’Arbúcies, al·legant la voluntat de reduir en un 10% el seu pressupost
anual.
Es deixa de fer les següents tasques:
-

Neteja dels patis i lavabos de l’escola Dr. Carulla.
Neteja de les cartelleres municipals.
Neteja de la zona Sagrat Cor.
Neteja de vidres als locals municipals
Neteja a la Fira de Bruixes i Bandolers.
I es redueix a 230h la neteja amb la màquina d’escombrar.
Transport del dinar al Jardinet i Vedruna. (Ho vam fer fins al març. A octubre de 2016
tornem a donar servei).

- Aquesta reducció representen 13.000€ anuals (IVA inclòs).

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

• Projecte: Millora hàbitats forestals i prevenció d’incendis en els terrenys del
municipi de St. Pere de Vilamajor. Diputació Barcelona.

•Projecte: Remodelació d’una sala del Museu Josep Aragay de Breda.

•Millores i reformes a la Sala d’oficis i Sala de maquetes del Museu Etnològic del
Montseny (La Gabella).

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
• Neteja castell Montsoriu. Setmanal de (Maig a Setembre) i Quinzenal de
(Octubre a Abril).
• 3 nous convenis de control de plagues: Casino, Casa de Repòs i Veganeria
d’Arbúcies.
• Repartiment d’esqueles: Població d’Arbúcies.
• Neteja piscines Breda.
• Neteja d’escales, pàrquings i naus industrials.
• Fira de l’Avet.
• Manipulats impremta TREMA.

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL
•Recollida d’oli domèstic a través de les escoles de la població d’Arbúcies i Sant
Hilari.
- Aquest curs es recullen gairebé 2.000 pots d’oli entre les 3 escoles d’Arbúcies, i
uns 1.300 a les escoles de la població de St. Hilari Sacalm.
- I més de 4.000 kg de diferents establiments (botigues, bars i restaurants)
d’aquestes dues poblacions.
- PROJECTE: Aquest curs farem també la recollida a
l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i Breda.
- Es farà un canvi de gestor i de material de recollida: El
Centre Especial de Treball de la Fundació Asproseat que
ofereix llocs de treball a persones amb discapacitat
intel·lectual serà l’encarregat de rentar els pots i fer la
manipulació de l’oli.

