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Salutació
Us fem a mans la memòria de l’any 2019, en primer lloc, agraint a tothom el vostre suport i col·laboració.
Totes les activitats portades a terme durant l’any no serien possibles sense el suport de les institucions, dels socis, dels
professionals i treballadors, dels participants dels diferents serveis, de les empreses col·laboradores, del voluntariat, dels
agents socials i de la implicació de la comunitat.
Entre tots, fem possible la nostra finalitat. Assegurar el dret a viure dignament a través d’un model d’atenció, centrat en les
persones, en les seves necessitats i demandes, de treball, d’atenció i de relació amb la ciutadania.
Ha estat un any de reorganització interna, d’acord amb el pla estratègic de l’entitat, amb nous projectes per enfortir, tan
l’activitat laboral com assistencial.
El treball, la formació, l’ocupació terapèutica, l’habitatge, l’esport i el lleure, s’han vist reforçats, per un treball en xarxa amb
les diferents entitats, ajuntaments i associacions, escoles, IES i empreses, que amb la seva col·laboració i compromís, venen
potenciant, les possibilitats d’inclusió a la nostra societat
Al llarg de tots els anys ens hem esforçat, per adaptar-nos als canvis i a la realitat de cada moment, hem innovat o diversificat, les activitats i els serveis, per tal d´oferir un alt grau de qualitat i a l’hora ser competitius, per garantir, el benestar de
les persones, i oferir una garantia a les empreses i clients que ens fan confiança
El 2019 ha estat també un any de reptes i dificultats. La situació econòmica, condicionada per un minvat finançament econòmic que s’ha cronificat aquests últims 10 anys, afecte tot el funcionament de les entitats del sector, la sostenibilitat dels
serveis, les condicions laborals i l’atenció a les persones.
Fa més de 50 anys que estem posant l’esforç en donar resposta a la demanda social dels participants dels nostres serveis.
Tenim l’equip humà preparat per donar el millor en entorn social integrador. Entre tots fem possible que la zona Montseny
Guilleries, disposi d’una entitat cabdal per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat.
Moltes gràcies!
Joaquim Pintu Salvans

President Associació Montseny Guilleries
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Qui som?
Som una entitat sense afany de lucre i d’Utilitat Pública que des de fa 50 anys treballem per a la gestió i creació de serveis
per a persones amb discapacitat intel·lectual de la zona de la Selva Interior i el Baix Montseny.
Actualment, prestem els serveis de Centre Ocupacional, Servei Ocupacional d’Inserció, Centre Especial de Treball i de Llars
residencials.
El 2019, el número de treballadors i usuaris de l’associació és de 61 persones, i hem comptat amb 22 persones voluntàries,
12 de les quals conformen la Junta Directiva de l’entitat i les 10 restants, són persones que col·laboren en les activitats del
dia a dia de l’associació.

Junta directiva
President:
Vicepresident:
Secretari:
Tresorera:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Joaquim Pintu Salvans
Jordi Callís Ferrer
Josep Lluís Manzano Lorenzo
Núria Ribera Sitjes
Quico Batlle Mosoll
Dolors Gómez Torres
Lluís Ribera Sitjes
Manel Serras Vila
Marta Rodrigo Canaleta
Dolors Pallarols Hortal
Quim Toboso Torelló
Guillem Mataró Nogueras
Joaquim Mateu Gasquet
Toni Duran
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Missió, Visió i Valors
MISSIÓ
L’Associació Montseny Guilleries és una entitat sense afany de lucre que treballa per a la millora de la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat intel·lectual del nostre territori, i promou la seva integració social i laboral mitjançant la creació
i gestió de serveis i activitats.
VISIÓ
Volem ser un projecte sòlid, amb una gestió responsable, transparent i sostenible que col·labora amb la societat generant
oportunitats laborals i socials, i que compta per fer-ho, amb un equip humà professional i compromès.
VALORS
• Compromís i responsabilitat social: Millorar la qualitat de vida, i promoure serveis respectuosos amb les persones amb
discapacitat intel·lectual.
• Igualtat d’oportunitats: Fomentar els valors de respecte a la dignitat inherent a la persona, reivindicant els drets i la
igualtat d’oportunitats, i disposar dels recursos socials sense discriminació de cap tipus.
• Autonomia: Desenvolupar al màxim el conjunt de capacitats de la persona, per facilitar l’assoliment d’una major autonomia
personal i lliure elecció.
• Qualitat i millora contínua: Promoure el desenvolupament de les capacitats i competències de les persones per tal que
es treballi amb rigor i professionalitat, aplicant sempre criteris de qualitat i millora contínua en tots els serveis i en totes
les dimensions organitzatives i de gestió.
•T
 ransparència, ètica i rendició de comptes: Gestionar els serveis de l’entitat amb honestedat, ètica i transparència, rendint comptes periòdicament als agents interns i externs.
• Il·lusió i flexibilitat: Sentit de l’entusiasme, la proactivitat, la creativitat, la passió per la feina i amb capacitat de seguir
innovant per adaptar-nos als nous reptes.
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Les persones

38

Persones ateses 2019:
Distribució per sexe

13

66%

34%

dones

25

homes
Amer: 1

Mapa de
procedència
Sant Hilari
Sacalm: 5

Arbúcies: 18

de 16 a
> 60 anys:30 anys:

5

13%

Santa Coloma
de Farners: 1

La Selva

Breda: 6
Gualba: 1
Santa Maria de
Palautordera: 1

Distribució
per edats

Anglès: 3

de 51 a 60 anys:

4

11%

de 31 a 40 anys:

10

9

Maçanet
de la
Selva: 1

26%

24%

de 41 a 50 anys

10

Sant
Celoni: 1

26%

Vallès Oriental
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L’equip professional

Total plantilla 2019:

23

Distribució per sexe

74%

26%

17

dones
Mitjana d’edat:
• 40 anys
Antiguitat mitjana:
• 8,5 anys
Procedència:
• El 52% dels professionals
viuen a Arbúcies
• El 88% dels professionals
contractats són de la
comarca de La Selva i el
Baix Montseny.

Tipus de contracte:
• 22 indefinits
• 1 temporal
• 10 Jornada completa
• 13 Jornada parcial

Distribució
per edats

> 60 anys:
9%

de 51
a 60 anys:

El 52% dels professionals
tenen titulació universitària
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homes

de 18
a 30 anys:
17%

13%

de 31 a 40 anys:
26%

de 41 a 50 anys:
35%
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Voluntariat
Voluntaris
2019
Acompanyament Podòleg

El paper dels voluntaris és molt important per al
desenvolupament de les diferents activitats i projectes
de l’associació. Enguany s’han sumat 2 nous voluntaris.

Informàtica usuaris CO

Serveis diürns

Centre Ocupacional i Servei Ocupacional d’Inserció
(CO i SOI)

1 Acompanyament Equinoteràpia

1

1
Activitat manipulats

Serveis a les
persones

partits
1 Acompanyament
 residents llars
Futbol

22

Servei dirigit a facilitar una atenció diürna de tipus rehabilitador
per tal que es pugui assolir, dins les possibilitats de cada persona
atesa, la seva màxima integració social i laboral.
Com a fet destacat del 2019, hem tingut 2 noves incorporacions
3 baixes per canvi de centre.

12

membres
Junta directiva

voluntaris

3

Passeig en grup i Ball

1

1

lectura i escriptura usuaris LlarTeatre

1

PERSONES ATESES
19 CO - 2 SOI
• Dones: 6
• Homes: 15
• Mitjana d’edat: 43

Activitat Esport

Sis estudiants de 3r d’ESO de l’IES Montsoriu d’Arbúcies han
passat també pel Centre Ocupacional aquest curs realitzant unes
hores de Servei Comunitari ajudant i acompanyant en diferents
tasques de manipulats, habilitats funcionals, sessions individuals
d’informàtica i l’activitat d’esport.
Com cada any s’ha comptat amb voluntariat de La Caixa, que ha
participat en activitats del centre durant dues tardes.

Estudiant en pràctiques

Una estudiant d’Educació Social ha estat realitzant les seves
pràctiques universitàries al Servei de teràpia ocupacional. I dos
estudiant de l’IES Montsoriu d’Arbúcies també les han realitzat al
nostres CET i una part al STO.
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EQUIP
• 3 monitores
• 1 Directora Tècnica
• 1 Treballadora Social

Serveis residencials

Servei laboral

La llar residència té com a objectiu donar atenció residencial
365 dies l’any a persones majors de 16 anys amb discapacitat
intel·lectual que mantenen una relació laboral o assistencial amb
l’Associació.
El gener de 2019 hem tingut 1 nova incorporació i 2 baixes per
canvi de centre i domicili.
S’ha ampliat amb una monitora a 30h.

El CET és l’àrea laboral de L’Associació i el seu objectiu principal
és oferir un treball productiu amb la finalitat d’assegurar un lloc
de treball remunerat a persones adultes amb discapacitat intel·
lectual, així com prestar els serveis d’ajustament personal i social
que requereixin, amb la finalitat última de garantir la qualitat de
vida i la integració laboral i social dels treballadors en règim laboral ordinari.
El gener de 2019 hem tingut 1 baixa per canvi de centre i domicili. I 1 dels nostres treballadors està amb jubilació parcial.

Llars Residències

PERSONES ATESES
• Homes: 8.
• Dones: 5
• Mitjana edat llars: 52 anys

Llar Residència La Farga
• Any obertura: 2010
• Residents: 12
• Capacitat: 12

EQUIP
• 9 monitores
• 1 Director Tècnic

Llar Residència Riumalló
• Any obertura: 1994
• Residents: 1
• Capacitat: 9

Centre Especial de Treball (CET)

PERSONES ATESES
• Total treballadors amb certificat de discapacitat: 17
• Homes: 10
• Dones: 7
• Mitjana d’edat: 48
Estabilitat laboral i nivell salarial:
• 17 treballadors fixos 100%
• 6 Jornada parcial
• 11 Jornada completa
EQUIP
• 2 monitors
• 1 Directora Tècnica
• 1 Psicòleg
• 1 Treballadora Social
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Treball i activitats comercials del CET
Des del Centre Especial de Treball, l’àrea laboral de l’Associació Montseny Guilleries, seguim oferint diferents serveis a empreses i particulars i treballant a la recerca de noves feines i filons d’ocupació per poder oferir un contracte laboral a les
persones amb discapacitat intel·lectual.

Clients i incidència
en el territori
Percentatges clients CET
Empresa
pública:

20%

Ajuntaments: 7
Altres organismes
sector públic: 7

Empresa privada:

Jardineria
7 clients
(4 empreses privades i 3 sector públic)
Durant l’any 2019 hem continuat les tasques de jardineria amb els clients habituals
i hem participat en el procés d’adjudicació
per la realització de les tasques de manteniment de les zones enjardinades de la
Residència per a la gent gran de Sant Hilari Sacalm, gestionada per l’empresa SUMAR, Acció social.

80%

Control de plagues
39 clients
(9 sector públic)
Actualment el servei de control de plagues
compta amb 39 clients, 9 dels quals pertanyen al sector públic, 19 petits establi12

ments, bars, restaurants i botigues i 12
empreses.
Durant l’any 2019 s’han signat 3 convenis
nous i s’han realitzat 7 ampliacions de feina
amb clients ja existents. Destaquem l’ampliació del servei realitzat al municipi de Riells i
Viabrea i l’inici d’e les actuacions de control
de plagues a l’escola Alzines Balladores per
l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu.

Neteja

Bugaderia

25 clients
(5 sector públic)

4 clients
(2 sector públic)

Aquest apartat fa referència a diferents
serveis de neteja: viària, industrial, així com
d’espais i establiments diversos. Aquest
2019 volem destacar la neteja realitzada
durant la Fira Medieval d’Hostalric, la nova
tasca diària de neteja d’una nau industrial
de Mecanitzats Montsoriu per part d’un
peó CET i l’increment de neteges d’aparcaments comunitaris.

Continuem un any més realitzant el servei
de bugaderia del CAP d’Arbúcies (IAS i ICS)
i durant l’any 2019 hem incorporat el CAP
de Sant Hilari Sacalm.
A nivell d’entitats esportives, continuem
amb el rentat i plegat de tot l’equipament
de l’Escola de Futbol Arbucienca (EFA) i
hem iniciat el rentat i plegat de les equipacions del primer equip, CF Arbúcies.

Repartiment

Serveis varis

4 clients habituals
(2 ajuntaments)

5 clients
(2 sector públic)

Realitzem el repartiment de publicitat porta a porta a les poblacions d’Arbúcies, Breda, Hostalric i Sant Hilari. A Arbúcies i Sant
Hilari realitzem el repartiment municipal
i també treballem per establiments i empreses privades que esporàdicament volen
repartir publicitat dels seus productes o
serveis.
Durant l’any 2019 hem consolidat el repartiment de tots els materials publicitaris de
l’Associació de Comerciants d’Arbúcies als
seus associats.

Aquest 2019 hem seguit realitzant feines
esporàdiques de manipulats diversos i tasques de manteniment als CAPs d’Arbúcies
i Sant Hilari Sacalm.
Destaquem la continuïtat del servei diari
de Recepció i Atenció Telefònica a la Casa
de Repòs Germanes Hospitalàries d’Arbúcies.
El 2019 ha estat el tercer any que hem realitzat tasques de suport als informadors
del Parc Natural del Montseny amb col·laboració d’altres Entitats com la nostra.
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Transparència i qualitat
Auditories i Sistemes
de Gestió

Avaluació
dels Serveis

Pla Estratègic
2018-2020

Com cada any, amb la voluntat de ser
transparents i vetllar pel correcte funcionament de l’organització, ens sotmetem
a una auditoria de comptes realitzada per
Bou & Associats i aquest 2019 hem
certificat de nou la totalitat del sistema
de gestió de qualitat de l’entitat segons la
versió de la norma ISO 9001:2015.
L’empresa certificadora ha estat SGS.
A banda, treballem amb el programa de
Gestió de Dades SocialSic.

Durant el 2019 s’ha fet l’avaluació de la
satisfacció del servei de voluntariat mitjançant enquestes.
• Participació d’un 71% dels voluntaris, en
qüestionari per correu on-line.
• Valoració general ha estat positiva, un
75% resposta molt satisfets, un 28%
satisfets.
• Un 85% coneixen el servei a través de
l’agenda municipal.
• Tots recomanarien el servei de voluntariat.

Aprovació Pla Estratègic 20182020, l’eina que recull els objectius, les
línies estratègiques i les accions a dur a
terme per l’organització pels propers anys.
Els tres grans eixos a treballar en aquest
pla estratègic són: la Gestió Empresarial,
la Gestió Interna i la Captació de Fons –
Comunicació Externa.
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Destacats 2019
Marxa Solidària Breda

Teatre Social STO

El passat 17 de novembre es va celebrar
a Breda la primera marxa solidària per a
l’associació Montseny Guilleries. Va aplegar un total de 354 caminadors i 17 persones més es van inscriure amb dorsal 0.
Aquesta marxa va ser possible gràcies a la
col·laboració de l’Ajuntament de Breda, Galetes Trias, Font Agudes, Yosoy, Agrobotiga
Can Font, Càrites Sant Hilari, Grup l’espiga
solidària i persones particulars d’Arbúcies.
En total es van recollir 4.001€.

Aquesta primavera, el Centre Ocupacional
va representar El petit príncep davant
tots els nens i nenes de les escoles d’Arbúcies, obra estrenada l’estiu de 2018.
I el mes de juliol va presentar el seu últim espectacle teatral, Els talents del
TOM, en aquesta ocasió es va fer una
adaptació del programa Got Talent d’origen
britànic a la Llar de Jubilats d’Arbúcies.
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Catifa Enramades
d’Arbúcies
L’any anterior l’entitat va celebrar el seu
50è aniversari i per aquest motiu vam
ser escollits com a tema de les catifes d’Arbúcies.
I un any més, hem seguit confeccionant la
catifa de flors de benvinguda de l’Ajuntament.

Resultats econòmics 2019
Desglossament Despeses
Amortitzacions

44.454 €

Subministraments

24.023 €

Assegurances

Desglossament Ingressos

14.259 €

Ingressos financers i altres
Ingressos patrocinis
i col·laboradors
Subvencions oficials: concertació

503.428 €

Reparacions i conservació

25.956 €

Donacions particulars i altres

36.843 €

Altres despeses explotació

51.800 €

Donacions empreses i llegats
Subvencions oficials a les
activitats
Vendes i prestació de serveis

160.953 €

Personal

813.751 €

Compres

93.115 €

TOTAL DESPESES:

1.067.358 €

9.789 €
30.895 €

13.336 €
325.904 €

1.079.769 €

TOTAL INGRESSOS:

Com obtenim els nostres
ingressos?
Tipus de finançament

Propi 30%
Públic 59%
Privat 11%
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Subvencions Públiques i Privades
SUBVENCIONS PÚBLIQUES 2019
PROGRAMA O ACTIVITAT
Concertació STO

ENTITAT
Dpt Treball Afers Socials i Famílies

IMPORT
139.800 €

Concertació SOI

Dpt Treball Afers Socials i Famílies

4.921 €

Concertació LLAR

Dpt Treball Afers Socials i Famílies

267.721 €

USAPS

Dpt Empresa i Coneixement

48.365 €

50% SMI

Dpt Empresa i Coneixement

112.588 €

Servei transport

Consell Comarcal Selva

Formació personal

FUNDAE fundació Tripartita

24.540 €
4.149 €

Catifa

Ajuntament Arbúcies

210 €

Servei Transport adaptat

Ajuntament Arbúcies

867 €

Subvenció serveis

Ajuntament Sant Celoni

3.432 €
TOTAL

606.593 €

SUBVENCIONS PRIVADES 2019
PROGRAMA O ACTIVITAT
Material esportiu

ENTITAT
Acell

IMPORT
613 €

Remodelació Nau Cal Xic

Obra Social La Caixa

40.000 €

Ajut servei de transport

Obra Social La Caixa

6.000 €
TOTAL
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46.613 €

Com col·laborar amb
l’Associació Montseny Guilleries?
Tant si ets una empresa com un particular, pots col·laborar amb nosaltres de moltes maneres: amb suport econòmic i material o amb la contractació dels nostres serveis. La teva col·laboració ens ajuda a millorar l’atenció que oferim als usuaris
dels nostres serveis.

Voluntariat

Fes-te soci

Et convidem a formar part de l’equip de voluntaris i voluntàries de l’Associació si tens ganes de dedicar part del teu
temps oferint suport a persones en les seves activitats
quotidianes o bé suport en les activitats grupals que es
duen a terme en els diferents serveis de què disposem.
Valorem moltíssim la presència dels voluntaris perquè ens
enriqueix i ens ajuda a donar un valor afegit a l’atenció a les
persones.
Per ser voluntari de l’Associació Montseny Guilleries no calen coneixements previs, únicament tenir ganes
de col·laborar amb les persones que formen part de la nostra entitat i compartir i generar experiències.

Una altra manera de col·laborar amb nosaltres és fer-se
soci de l’ entitat. Amb una aportació anual seràs part
de la nostra Associació, ens ajudaràs a poder continuar
treballant i millorant la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual de la nostra comarca.
Si et fas soci obtindràs Beneficis Fiscals en la declaració de
la renda (demana el teu certificat de donació) , i et tindrem
ben informat de la nostra actualitat i d’on va a parar el teu
suport.
Podràs participar si vols, en l’Assemblea Anual de Socis on
et farem cinc cèntims de la Memòria Anual de l’entitat.
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Empreses socialment responsables

Lismi

Si ets una empresa responsable socialment i vols treballar
amb nosaltres, pots fer-ho per diferents vies:

La Llei 13/1982 d’Integració Social dels minusvàlids, altrament coneguda com a LISMI, estableix que les empreses públiques i privades de 50 treballadors o més, tenen l’obligació
de contractar un 2% de treballadors amb algun tipus de discapacitat.

La contractació de serveis.
Pots contractar algun dels serveis que ofereix el Centre
Especial de Treball (serveis de neteja, bugaderia, control
de plagues, jardineria i forestals, distribució de publicitat,
recollida d’oli vegetal…)
La contractació de persones amb discapacitat.
La contractació de persones amb discapacitat.
Pots contractar una persona amb discapacitat a la teva
empresa. Explica’ns el perfil que necessites i t’ajudarem a
trobar la persona adient.
Les aportacions, contractacions de serveis o compra de
productes es poden beneficiar de bonificacions fiscals o bé
ser considerades com a mesures alternatives a la contractació de persones amb discapacitat (Decret 322/2011,
del 19 d’abril).
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Camí del Molí s/n • 17401 Arbúcies
Apartat de Correus 58 • Tel: 972 860815
www.montsenyguilleries.cat
associacio@montsenyguilleries.cat

Segueix-nos a les nostres xarxes

YOUTUBE-SQUARE INSTAGRAM facebook-square
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