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Pròleg
Durant el darrer any, l’Associació Montseny Guilleries ha treballat en l’elaboració del present Pla Estratègic
amb la intenció d’aconseguir un triple objectiu:
• Seguir complint amb la missió de l’entitat.
• Donar un nou impuls a l’Associació pel que fa als objectius, serveis i activitats.
• Iniciar un període de transformació que garanteixi dotar-nos d’unes bases sòlides i de continuïtat del
projecte.
El Pla estableix les línies estratègiques de cara els propers anys; quins valors orientaran l’actuació en l’àrea
social i la nostra voluntat de garantir la sostenibilitat econòmica en l`àrea productiva.
Els canvis proposats en la gestió, acompanyats de nous equipaments permetran enfortir tant l’activitat industrial com els serveis i activitats assistencials.
Des del primer moment, la confecció d’aquest pla es va fer amb la voluntat expressa que fos un procés participatiu i transversal entre els diferents serveis de l’entitat. Per tant, volem agrair la col·laboració de totes
les persones que d’una o altra manera han intervingut en el seu desenvolupament, especialment als tècnics,
professionals i membres de la junta directiva per la seva implicació i col·laboració.
Enguany es compleix el 50è aniversari de la fundació de l’entitat. L’esforç, treball i dedicació ens han permès,
al llarg dels anys, assolir una posició que ens fa ser optimistes de cara a consolidar i millorar els resultats obtinguts, tant econòmics com socials i ens esperona a ser un projecte que continuï aportant valor a la societat.
Joaquim Pintu

President Associació Montseny Guilleries

Arbúcies, abril de 2018
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Presentació
El document que teniu a les mans, respon al treball realitzat al llarg dels darrers mesos per part d’una
Comissió formada per membres de la Junta Directiva i de la Direcció del centre que, juntament amb un
acompanyament extern en algunes de les fases del procés, hem treballat en el que serà el I Pla Estratègic
de l’AMG.
Aquest pla vol definir les accions prioritàries a emprendre en els propers tres anys, així com crear una visió
compartida per tots els que formem part d’aquest projecte social.
Com a entitat, és important saber perquè existim, què volem aconseguir, quines perspectives de futur tenim, i sobretot, de quines eines disposem per fer-ho. Malgrat ser una reflexió molt necessària, es fa difícil
trobar temps per fer-ho, per aquest motiu vam crear un espai de treball i reflexió que ens possibilités parar
i repensar sobre totes aquestes qüestions.
Ha estat un procés en el qual ens hem replantejat el nostre funcionament i hem posat damunt la taula aquells
canvis que hem d’introduir per estar a l’alçada dels reptes actuals i garantir els recursos necessaris per
seguir oferint oportunitats laborals i socials a les persones per les quals treballem.
Al mateix temps, hem revisat la nostra Missió, Visió i Valors, per actualitzar-los sense perdre l’esperit de
l’entitat de fa 50 anys, però amb la voluntat que siguin veritables pilars dels quals ens nodrim per avançar.
En el període 2018-2020 doncs, ens hem proposat treballar tres línies estratègiques bàsiques: Gestió Empresarial, Gestió Interna i Captació de Fons/Comunicació Externa.
Cadascun d’aquests eixos té un seguit d’accions a desenvolupar; així per exemple, pel que fa a la Gestió Empresarial, s’ha de treballar per ampliar i fidelitzar clients, impulsar noves activitats productives i fer
ús d’estratègies comercials i de màrqueting.
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En l’àmbit de la Gestió Interna volem impulsar accions que millorin el sentit de pertinença dels professionals de l’entitat i millorar els processos interns de comunicació.
Quant a la Captació de Fons i Comunicació Externa volem fer esforços en la marca Associació Montseny
Guilleries, fer més visible la feina que es fa des de l’entitat i elaborar un pla de captació de fons que
ens ajudi a diversificar les vies de finançament.
Amb tot, disposar d’aquest document no és el final de cap procés, més aviat l’inici de tot, perquè ens permet
tenir un marc de referència des d’on partir i ens dibuixa el camí cap on volem anar en els propers anys.
Dolors Pallarols

Associació Montseny Guilleries

Arbúcies, abril de 2018
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L’Associació Montseny Guilleries
L’Associació Montseny Guilleries és una entitat sense ànim de lucre que atén a persones amb discapacitat
intel·lectual de la comarca de la Selva Interior i el Baix Montseny.
Des dels seus inicis l’any 1968 com a Associació local de caps de família per atendre les necessitats dels
nens i nenes amb discapacitat intel·lectual, l’entitat ha anat experimentant canvis i s’ha transformat al llarg
dels anys, passant a ser l’any 1978 l’Associació Pro Deficients Montseny Guilleries, que donava resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual un cop acabada l’etapa escolar i que es
trobaven amb dificultats per integrar-se al món laboral.
A partir del 2009, l’entitat passa a ser l’Associació Montseny Guilleries per a persones amb discapacitat intel·lectual, que continua treballant i oferint serveis de dia, laborals i residencials a les persones amb
discapacitat intel·lectual majors de 16 anys.
Actualment l’entitat dóna servei a gairebé 40 persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca, i la seva
Junta directiva està formada per 14 persones. Compta amb els serveis de:
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET)
En funcionament des de 1990
Treballadors: 18

LLAR RESIDÈNCIA FRANCESC RIUMALLÓ
En funcionament des de 1994 i reformat el 2012
Capacitat: 9
Usuaris:2

SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL (CO I SOI)
En funcionament des de 1993
Usuaris: 21
Capacitat màxima: 30

LLAR RESIDÈNCIA LA FARGA
En funcionament des de 2010
Capacitat: 12
Usuaris: 12
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Missió, Visió i Valors
Missió
L’Associació Montseny Guilleries és una entitat sense ànim 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
•C
 ompromís 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 de disposar i poder utilitzar els recursos de la societat sense discriminació de cap tipus.
•A
 utonomia: Desenvolupar al màxim el conjunt de capacitats de la persona, per facilitar l’assoliment d’una
major autonomia personal i lliure elecció.
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•Q
 ualitat i millora continua: 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 continua
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 i adaptar-nos als reptes.
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Procés d’elaboració del Pla
L’elaboració del Pla Estratègic s’ha estructurat en quatre fases: una fase Inicial, en el qual es va constituir la
comissió Estratègica que esdevindria el motor del procés; la fase d’anàlisi, dedicada a l’anàlisi de la situació
actual de l’Associació i el seu entorn; la fase de desenvolupament i síntesi, la qual culmina amb la definició
de les línies estratègiques pels propers tres anys, i la fase implementació i seguiment, que ha de detallar
com farem el control, seguiment i l’avaluació de les accions a fer per la consecució de les línies estratègiques.

FASE 1 (maig-juny 2017)
Aspectes preliminars
En aquesta primera etapa es va constituir la Comissió Estratègica, formada per alguns membres de
Junta i de Direcció del centre, els quals assumien la responsabilitat directa en l’elaboració del pla, essent el
grup motor responsable de definir el contingut del pla en les sessions de treball que es van establir en una
trobada mensual.
També es va designar la persona responsable de coordinar la preparació dels treballs interns que calia desenvolupar.

FASE 2 ( juny-novembre 2017)
Anàlisi
L’objectiu d’aquesta fase va ser recollir la informació rellevant de l’entitat i treballar-la per obtenir una visió
clara de la realitat interna de l’organització i de les oportunitats i amenaces que tenim de l’entorn.
Per fer aquest anàlisi intern, es va comptar també, amb la participació de tots els professionals de l’entitat,
els quals van contestar un qüestionari sobre l’entitat i el seu lloc de treball, per saber-ne la seva opinió.
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El pas següent un cop realitzat l’anàlisi intern i extern, va culminar amb la matriu DAFO, que és un diagnòstic de la situació actual de l’associació i en el qual es plasmen els punts forts i febles com a entitat,
així com les oportunitats i amenaces de l’entorn que poden condicionar-nos.
En aquesta fase també es va fer un exercici de revisió i actualització de la Missió, Visió i Valors de l’entitat.
Explicar clarament qui som, què aspirem a ser i quins valors fonamentals ens hi ajudaran a arribar, ens semblava una reflexió molt necessària.

FASE 3 (novembre 2017-març 2018)
Definició línies estratègiques, objectius i accions
Partint de la fase anterior, i posant damunt la taula un seguit de propostes, idees i possibles accions, van
sorgir les prioritats i eixos d’acció, i com a resultat es van definir les tres línies estratègiques que han de
marcar la direcció cap on vol anar l’organització en els propers anys, i les actuacions concretes a realitzar:
1. GESTIÓ EMPRESARIAL
2. GESTIÓ INTERNA
3. CAPTACIÓ DE FONS I COMUNICACIÓ EXTERNA

FASE 4 (abril 2018)
Implantació i seguiment
En aquesta fase final s’aprova el document final del Pla Estratègic per part de la Junta directiva i es dóna a
conèixer a tots els membres de l’associació. Evidentment el final de l’elaboració del pla no es el final de camí,
sinó l’inici, ja que és el moment d’implantar-lo, de fer-ne un seguiment i una avaluació periòdica. Durant
aquest temps, s’aniran desplegant les accions de cada línia estratègica, comptant amb l’ajuda i participació
del personal i membres de junta en diferents moments per dur-les a terme.
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Punts forts i punts febles de l’entitat,
la matriu DAFO
DEBILITATS

AMENACES

Manca de gestió empresarial

Excessiva dependència de les subvencions públiques

Sistema de comunicació i organització interna poc eficient
Necessitat de millorar el sentit de pertinença i la
implicació en el projecte d’entitat
Excessiva dependència d’un sol client

Competidors més econòmics d’empreses en el nostre
sector
Bloqueig en la concertació de noves places dels diferents
serveis que prestem
Dilatació en el temps de la crisi econòmica, amb la
conseqüent repercussió en la factura

Dificultats d’adequació de les tasques a les necessitats o
capacitats individuals de cada treballador (CET)
FORTALESES

OPORTUNITATS

Ganes de millorar i voluntat de canvi

La creixent sensibilitat social respecte al sector social

Transparència en la gestió i economia sanejada

L’existència de noves formes i vies de finançament,
aprofitant, entre d’altres, les plataformes i les xarxes
socials

Experiència en el sector. La trajectòria i recorregut
històric de l’entitat
L’arrelament i interrelació amb l’entorn social proper
facilita la integració i la vinculació en el territori
Disposició d’infraestructures i equipament per dur a
terme els serveis

Aportacions del voluntariat en el nostre sector
La voluntat creixent del sector privat per incorporar
accions de Responsabilitat Social Corporativa
Establir sinèrgies amb els agents de la comarca
(econòmics, polítics, socials, educatius)
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Les línies estratègiques i els objectius
L’anàlisi interna i externa de l’entitat, amb la posterior elaboració del DAFO ens ha permès determinar les
línies estratègiques que considerem prioritàries a treballar en aquest primer Pla Estratègic el qual s’estableix
per 3 anys.
Els factors claus estratègics podem resumir-los en:
1. Potenciar el creixement explorant noves possibilitats de negocis i/o l’ampliació dels serveis actuals.
2. Diversificar les vies de finançament i explorar-ne de noves per tal d’incrementar els recursos propis
disminuint així la dependència de les administracions públiques.
3. Enfortir les relacions amb l’administració local, empreses del nostre entorn proper, i promoure llaços amb altres entitats del sector social.
4. Impulsar la presència social, la visibilitat i el valor de la marca AMG.
5. Aconseguir la implicació de les persones en el projecte de l’entitat. Tenir una visió compartida,
creure i sentir-nos part de l’associació treballant en equip implicant professionals, usuaris, famílies
i voluntariat.
6. Potenciar la visió comercial i productiva del servei laboral.
7. Millorar la comunicació interna i externa, la nostra imatge i el màrqueting. Fer conèixer la feina que
realitzem i sensibilitzar la societat utilitzant més eficaçment les xarxes socials.
8. Implementar i complir el Pla Estratègic.
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En total s’han fixat 3 línies amb la voluntat de potenciar allò en què som bons, millorar els punts febles,
aprofitar les oportunitats i evitar o minimitzar les amenaces de l’entorn.
Línia Estratègica 1: GESTIÓ EMPRESARIAL
Línia Estratègica 2: GESTIÓ INTERNA
Línia Estratègica 3: CAPTACIÓ DE FONS I COMUNICACIÓ EXTERNA
Cadascuna de les línies s’anirà desenvolupant al llarg dels 3 anys que durarà el pla segons uns objectius
específics que es traduiran en un seguit d’accions concretes a realitzar.
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Línia Estratègica 1: GESTIÓ EMPRESARIAL
OBJECTIU GENERAL: “Proporcionar a l’entitat l’estructura empresarial per potenciar el CET”
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1.1. ESTUDIAR LES FEINES REALITZADES EL 2018
Per tal de:
• Augmentar la competitivitat de les feines actuals, revisar aquelles que siguin deficitàries.
• Identificar les línies d’activitat que poden créixer.
1.2. RECERCA DE NOUS SERVEIS de CET i/o POTENCIAR ELS EXISTENTS
Amb la finalitat de:
• Explorar noves activitats productives o línies de negoci que generin ocupació.
• Bones pràctiques existents: Conèixer noves activitats productives de futur, analitzant bones pràctiques d’altres organitzacions identificant les més adients per a la nostra realitat.
1.3. DESENVOLUPAR UN PLA COMERCIAL
Amb l’objectiu de:
• Incrementar les vendes del CET.
• Ampliar la cartera de clients i fidelitzar-los: Potenciar RSC, campanyes, catàleg de feines, visites...
• Augmentar la gestió comercial i seguiment del client: Contactes, visites, seguiment de qualitat...
• Planificar i aplicar les estratègies comercials i de màrqueting necessàries per ampliar i introduir
noves feines o productes.
• Establir sinèrgies amb el teixit econòmic i social per treballar de manera col·laborativa en la creació
de negoci, inserció laboral i oferta de serveis.
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Línia Estratègica 2: GESTIÓ INTERNA
OBJECTIU GENERAL: “Millorar la gestió interna de l’entitat”
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
2.1. DESENVOLUPAR UN PLA DE COMUNICACIÓ INTERNA
Per tal de:
• Fomentar i augmentar la participació del personal respecte a propostes de millora dels serveis.
• Propiciar la creació de reunions de coordinació i millorar el sistema de gestió de la informació i de les
relacions i eficiència dels equips de treball, millorant així l’organització interna.
• Dissenyar accions creatives que facilitin la comunicació interna, la cohesió i que reforcin el sentit
d’equip.
• Crear oportunitats, construir solucions, disminuir l’estrès i augmentar l’energia positiva.
2.2. D
 ESENVOLUPAR ACCIONS QUE MILLORIN EL SENTIT DE PERTINENÇA DELS PROFESSIONALS i AGENTS
IMPLICATS
Amb la finalitat de:
• Promoure la millora del clima laboral i la cohesió de grup per augmentar la motivació i el compromís
dels professionals que formen part de l’entitat i activar accions per augmentar la positivitat, el sentiment de pertinença, etc.
• Definir les habilitats i les competències per lloc de treball i valorar la possibilitat d’implantar l’avaluació per competències.
• Incrementar el coneixement mutu i crear sentiment corporatiu, augmentant la participació i disminuint-ne els conflictes.
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Línia Estratègica 3: CAPTACIÓ DE FONS I COMUNICACIÓ EXTERNA
OBJECTIU GENERAL: “Diversificar les vies de finançament de l’entitat i donar visibilitat a l’AMG”
OBJECTIUS ESPECÍFICS:
3.1. DESENVOLUPAR UN PLA DE COMUNICACIÓ EXTERNA
Amb la finalitat de:
• Planificar i estructurar les accions i els missatges a difondre, per tal de mostrar a la ciutadania el
treball que fem i promoure la seva col·laboració i suport social.
• Fomentar la vinculació de l’entitat amb empreses i institucions del territori.
3.2. ESTUDIAR LA REALITZACIÓ D’UN CATÀLEG DE COL·LABORACIONS
Amb l’objectiu de:
• Definir i actualitzar el paper i el rol de soci i soci col·laborador.
• Explorar noves relacions o col·laboracions amb el teixit empresarial proper.
3.3. ELABORAR D’UN PLA DE CAPTACIÓ DE FONS
Per tal de:
• Analitzar la procedència dels recursos, l’evolució dels ingressos i les despeses i explorar noves vies
de finançament per diversificar-les:
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Quadre resum línies estratègiques i objectius específics
LINIA ESTRATÈGICA

OBJECTIU GENERAL

1. GESTIÓ EMPRESARIAL

Proporcionar a
l’entitat una estructura
empresarial per a
potenciar el CET

2. GESTIÓ INTERNA

Millorar la gestió i
comunicació interna de
l’entitat

3.CAPTACIÓ DE FONS i
COMUNICACIÓ EXTERNA

Diversificar les vies de
finançament de l’entitat
i millorar la comunicació
externa
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OBJECTIU ESPECIFIC
1.1. Estudiar les feines realitzades el 2018
1.2. B
 uscar nous serveis de CET i/o ampliació dels
existents
1.3. Desenvolupar un Pla Comercial
2.1. Desenvolupar un Pla de Comunicació interna
2.2. D
 esenvolupar accions que millorin el sentit de
pertinença dels professionals de l’entitat
3.1. Desenvolupar un Pla de Comunicació externa
3.2. E
 studiar la realització d’un catàleg de
col·laboracions
3.3. Elaborar un Pla de captació de fons
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