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I.

DADES DE L’ENTITAT

ADFO (Associació disminuïts físics d’Osona)
N.I.F.: G-58 208 067
Adreça: Hotel d’entitats, C. Sant Pere, 9 Baixos (Entrada Parc Balmes)
Municipi: Vic

Codi postal: 08500

Telèfon/fax: 93 883 29 49

Telèfon mòbil: 619 78 55 55

Fax: 93 883 40 56

Telèfon SMS: 630 87 96 62

Pàgina web: www.adfo.cat

E-mail: adfo@adfo.cat

Data de constitució: Vic, 16 de maig de 1982.
Forma jurídica: entitat privada d’iniciativa social (sense afany de lucre) i d’utilitat pública.
Nº registre d’Entitats, Serveis Establiments Socials (Secció de Serveis de suport): S04992
Nº registre Secció d’Entitat privada d’iniciativa social: E03403

Número de Col·laboradors:

480

(40 altes i 18 baixes durant l’any 2010)

Personal de l’associació:

Assambklea Socis

Junta Directiva

Coordinadora
Gerent ADFO

Àrea d'Atenció
Social

Participació
Social

Voluntariat

Treball Social

Àrea
Administrativa

Projectes
Xarxa InQuieta

Àrea d'Inserció
Laboral

Transport
Adaptat

Projecte
INCORPORA

Programa POIN

Treball amb
Suport a
l'empresa
Ordinaria

Monitors
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El mes de setembre Mercè Autonell Moreno presenta dimissió com a presidenta assumint el
càrrec Silvia Puigferrer Goula. Amb el canvi de presidència es mantenen

els estatuts

observant la possibilitat d’ampliar camps d’intervenció dins l’entitat, ampliant els objectius i
finalitat de la mateixa.
Objectius i sectors d’intervenció: l’objectiu principal de l’associació és lluitar per aconseguir la
promoció integral de les persones amb minusvalies, amb aquest objectiu, procurarà posar al
seu abast els mitjans precisos pel seu millorament personal, cultural, familiar, laboral i social,
oferint oportunitats per accedir a l’ensenyament, la pràctica de l’esport mitjançant la creació
de clubs esportius o la col·laboració amb d’altres existents, l’organització del lleure.
En queda exclòs tot afany de lucre.
I a l’hora la creació d’entitats legals que permetin la possibilitat d’accedir a llocs de treball que
els permetin la més plena inserció social.
Per l’acompliment d’aquesta finalitat l’Associació té la facultat de poder formar part d’altres
empreses tant individualment com conjuntament amb altres persones físiques o jurídiques.

1. Declaració d’Utilitat Pública
El 17 d’Octubre del 2006 l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona va ser declarada d’utilitat
pública. La llei d’associacions estableix la possibilitat de que l’Administració declari a
l’associació d’utilitat pública beneficiant-se així de la normativa de caràcter econòmic que la
llei estableix. Requisits acomplerts per ADFO:
 Que les finalitats de l’associació, consignades en els estatuts, siguin assistencials,
cíviques, educatives, científiques, culturals i/o sanitàries. És a dir, que aquestes
finalitats tendeixin a promoure el bé comú al interès social.
 Que les activitats que realitzi l’associació no busquin únicament i exclusivament
beneficiar els seus associats, sinó que l’associació estigui oberta a altres possibles
beneficiaris
 Que l’associació no distribueixi els guanys eventualment obtinguts entre els seus
associats.
 Que els membres de junta directiva portin a terme les funcions que els correspon
gratuïtament. Això no significa que no se’ls hagin d’abonar les despeses
justificades degudament que s’hagin produït en l’exercici de les seves funcions.
 Que l’associació disposi dels mitjans personals i materials necessaris i tingui
l’organització idònia per garantir el compliment de les finalitats estatutàries.
ASSOCIACIÓ DISMIUÏTS FÍSICS D’OSONA
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 Que l’associació estigui constituïda, en funcionament i complint les finalitats
recollides en els estatuts sense interrupció, almenys durant els dos anys anteriors
a la presentació de la sol·licitud

Les associacions declarades d’utilitat pública tindran dret a:
a) Mencionar la seva condició d’associació d’utilitat pública en els seus documents i
mitjans publicitaris
b) Gaudir d’alguns privilegis, entre ells:


Exempcions i beneficis fiscals dels organismes públics (els mateixos que les
fundacions)



Preferència en la concessió de crèdits oficials



Preferència en l’obtenció de subvencions



Dret a manifestar la seva opinió en la preparació de la legislació general
relacionada amb la matèria de la seva activitat.

D’altra banda, les associacions d’utilitat pública tenen l’obligació de presentar abans de l’1 de
juliol de cada any:
a) Balanç de situació i compte de resultats, en els que consti la situació econòmica,
financera i patrimonial de l’entitat.
b) Una memòria de les activitats associatives i de la gestió econòmica que inclogui el
quadre de finançament i reflecteixi el grau de compliment de les finalitats associatives.
c) La liquidació del pressupost d’ingressos i despeses de l’any anterior.
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2. Presència d’ADFO :
 CAC: El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) és l'autoritat independent de
regulació de la comunicació audiovisual de Catalunya. Té com a finalitat vetllar pel
compliment de la normativa aplicable als prestadors de serveis de comunicació
audiovisual, tant els públics com els privats.
El CAC té com a principis d'actuació la defensa de la llibertat d'expressió i d'informació,
del pluralisme, de la neutralitat i l'honestedat informatives, així com de la lliure
concurrència en el sector.
El CAC es regeix per la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya, així com per la llei marc del sector, és a dir, la Llei 22/2005, de 29 de
desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

 Consell de Ciutat: La finalitat del Consell de Ciutat, com a màxim òrgan de consulta i
participació, és assistir i assessorar els poders públics municipals i implicar, de la millor
manera possible, el conjunt d'agents institucionals i individuals de la ciutat de Vic en
l'activitat municipal, per tal de potenciar la màxima participació en la definició i
seguiment del futur de la ciutat.

 Consell de salut: El Govern Territorial de Salut (GTS) és un Consorci territorial entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (Departament de Salut i Servei Català de
la Salut) i els ens locals (Ajuntaments) per compartir la direcció i gestió del sistema
sanitari en el territori establert per contribuir a la millora de la salut de la població de
referència.
Per a la consecució d'aquest objectiu, la funció bàsica del Consorci serà l'ordenació, la
priorització i coordinació dels recursos del territori amb la finalitat de garantir la
prestació

efectiva

de

la

cartera

de

serveis

del

sistema

de

salut.

El/la conseller/a de Salut o el seu/seva delegat/ada en el territori serà el/la President
del GTS i hi haurà un Consell Rector amb paritat de representants entre les
administracions que en designarà un/a o secretari/a.
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 ILOQUID: El projecte ILOQUID, liderat per la Diputació de Barcelona des de les àrees
de Desenvolupament Econòmic i Benestar Social, dóna cobertura a tota la província,
exceptuant la capital, i preveu dinamitzar els serveis d’atenció a les persones, un dels
sectors econòmics que està generant i que es preveu que generarà més llocs de treball
en el futur. El projecte ILOQUID, dotat en conjunt amb 12 milions d’euros, té com a
beneficiaris persones en atur i està finançat al 50% pel Fons Social Europeu.
Les entitats locals que han signat el conveni hauran de treballar concertadament per
dissenyar, durant el 2009, una estratègia d’actuació en el seu territori. Aquesta
actuació preveu fer una anàlisi dels recursos existents (l’oferta de serveis a les
persones), i la diagnosi i detecció de necessitats (de la ciutadania, de les empreses
proveïdores de serveis i de qualificació de la mà d’obra). Aquestes actuacions
s’emmarquen en l’Eix 1, el primer dels tres de què consta el projecte ILOQUID, que és
el de dinamització i vertebració territorial. És un eix integral i transversal, per detectar i
atendre les demandes de les zones rurals, de les urbanes i de l’àrea metropolitana per
a la prestació de serveis d’atenció a les persones. El resultat serà obtenir el mapa de la
dependència de tot el territori i traduir-lo en activitat econòmica i en llocs de treball.

 XEISO:
 Consell d’Acció Social i Ciutadania:
 Grup de Pares: El dia 21 d’octubre es realitza la primera trobada de grups de pares i
mares de menors amb afectacions físiques per exposar la problemàtica per manca de
recursos especialitzats a la comarca d’Osona. Fruit d’aquesta reunió sorgeix un grup de
treball per tal de promoure alguna iniciativa per intentar cobrir aquesta necessitat.
ADFO, CDIAP i EAP, posen a disposició d’aquest grup tots els recursos i mitjans
necessaris per tal de desenvolupar la iniciativa.
 Sessions informatives de ADFO:
Tècnic

Tema

Participants

Lloc

Observacions

Maria

Jornada de Tercer
Sector i Món Local

300

Caixa Fòrum

Maria, Ariadna,
Lluis

ADFO

10

ADFO

Explicació de la
col·laboració de
l’Ajuntament de
Manlleu i ADFO
conjuntament amb
el Regidor d’Acció
Social i Ciutadania
Alumnes Educació
Social
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Laia

Figura de
l’educador social a
ADFO
ADFO

Alumnes de 1r ES
(40)

UVIC

8

ADFO

Accessibilitat

Alumnes Institut
Jaume Pous

ADFO

Maria

ADFO

50

Calldetenes

Maria

ADFO

12

ADFO

Maria

ADFO

10

Universitat de Vic

Maria

Voluntariat

30

Maria

ADFO

8

Ajuntament de
Manlleu
ADFO

Maria, Lluis,
Ariadna i Brigida
Maria
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Assignatura:
Ser Educador
Social
Taller d’Ocupació
de Vic
Alumnes que
realitzen treball
d’accessibilitat
Participació en la
Setmana de la
Ciència
Alumnes de 1r
Ed.Social
Alumnes Educació
Social (treball)
Taula rodona
Voluntariat
Alumnes Anna
Guti
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II.

SERVEIS I ACTIVITATS PERMANENTS

1. Actualització del cens de persones amb discapacitat física de la comarca d’Osona. Estudi
detecció de necessitats.

Segons fonts del Departament d’Acció Social i Ciutadania, al juny de 2010 a la comarca
d’Osona hi ha 7.366 persones amb el reconeixement oficial de disminució expedit pel ICASS
(Institut Català d’Assistència i Serveis Socials) de la Generalitat de Catalunya. Aquesta dada
representa un 4,1% del total de la població d’Osona aquest mateix any.

El

54%

(aproximadament

persones)

d’aquest

correspon

a

3.968

col·lectiu

persones

Tipologia de les discapacitats
Físics

Visuals

Auditius

Psíquics

Malalts Mentals

amb

discapacitats físiques (motòriques i
orgàniques), el 22% a discapacitats
derivades de malaltia mental, el 12%
discapacitats psíquiques i el 12% a

22%
54%
12%
5%
7%

discapacitats sensorials (visuals i auditives).

D’aquestes 3.660 persones, 2.392 són
persones

que

tenen

afectada

la

Discapacitats Físiques

mobilitat (“físics motòrics”) i la resta

motòrics

no motòrics

(“físics no motòrics”) correspon a
persones que tenen disminucions més

40%

de tipus orgànic però que en principi

60%

no tenen reconegut el barem de
“mobilitat reduïda” en el Certificat
Oficial de Discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya.

Atenent-nos a les dades dels darrers 6 anys, observem que a la comarca d’Osona el nombre de
persones amb una discapacitat oficialment reconeguda creix de manera important.
Concretament, a l’any 2001 hi havia 4.129 persones; això vol dir que aquesta xifra ha
incrementat en un 78% en aquests darrers 6 anys.
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En aquests moments ADFO té identificades en la seva base de dades 1.464 persones amb
discapacitat en els diferents municipis de la comarca.
Aquests usuaris ens arriben a través de diferents canals amb qui tenim contacte habitual:
serveis socials d’atenció primària i d’àrees bàsiques de salut, d’altres entitats de caire social i
sanitari (Hospital General de Vic, Institut Guttmann, Hospital de la Vall d’Hebrón,...), serveis de
promoció econòmica de la comarca o per mitjà dels mateixos col·laboradors de ADFO.
Amb aquestes dades ja disposem d’un ventall molt concret de necessitats

detectades

(accessibilitat, integració laboral, prestacions econòmiques i ortopèdiques, etc.), que ens
permeten programar les nostres actuacions. Tot i així, tenint en compte les dades generals,
encara hi ha molta feina a fer per arribar a conèixer les necessitats d’una part més
“significativa” d’aquest col·lectiu.

Per tant, l’actualització d’aquest cens és una feina prioritària que s’ha de realitzar de manera
continuada per tal d’arribar a conèixer els interessos i necessitats de totes aquestes persones i
posteriorment com a element indispensable per establir criteris i formes d’actuació.

L’eina que s’està utilitzant per a la realització d’aquest estudi és un qüestionari on es recull
informació sobre diferents aspectes de la persona: dades personals, nivell de formació,
experiència professional, dades referents a la disminució (tipologia, valoració %, causa, grau
d’autonomia i de mobilitat, accessibilitat de l’habitatge o de possibles necessitats derivades de
la mateixa, etc.), situació econòmica, si forma part d’alguna entitat o associació, motiu de la
demanda i temes d’especial interès o preocupació.

Aquest qüestionari es passa en el marc d’una primera entrevista exhaustiva on es fa una
avaluació global de la situació en què es troba la persona a nivell de cobertura de les seves
necessitats. Tot i així, habitualment es realitzen més entrevistes successives amb l’usuari per
tractar diferents temes, ja sigui amb el treballador social (informació i assessorament en la
tramitació per l’obtenció o la revisió del certificat de disminució, per l’obtenció o revisió de
pensions, ajudes PUA, ajudes per la supressió de barreres arquitectòniques, etc.), amb el
tècnic d’integració laboral, el tècnic d’accessibilitat, o amb la resta de tècnics de l’associació.
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2.

Servei Integral d’Atenció a la Dependència

El servei va dirigit a persones amb discapacitat física i elevat grau de dependència, els seus
familiars i els /les seves cuidadores , residents a la comarca d’Osona, i que actualment
representen el 38% dels usuaris de la nostra entitat.
El projecte pretén oferir un servei integral que respongui a les necessitats directes tan de les
persones afectades com del seus cuidadors/es informals, amb la finalitat de trencar la relació
de dependència mútua que es genera entre ambdues persones, de tal manera que la seva
relació pugui ésser més sana i millorar-ne la qualitat de vida.
El projecte observa tres accions concretes:
a) Treball Social: entrevista individual amb la persona afectada i/o familiars directes per a
poder conèixer la situació social, sanitària i econòmica per poder realitzar la orientació
més adequada a cada cas. Servei de d’informació, consulta i assessorament a l’usuari:
servei permanent de seguiment dels casos.
b) Sessions informatives/formatives orientades a les famílies amb persones amb elevat
grau de dependència amb un doble objectiu: ser el canal conductor per poder iniciar
un treball més profund amb els/les cuidadors/res i les persones afectades. I al mateix
temps, oferir coneixements bàsics per facilitar l’acció diària de tenir cura d’altres.
c) “Xarxa Inquieta”: Activitats dirigides a les persones afectades: per poder potenciar la
descàrrega dels cuidadors/es i afavorir la socialització de les persones depenents. Per
aquesta acció disposem d’un transport adaptat per facilitar els desplaçaments.

a) Treball social:
Dades referents als usuaris nous atesos durant el 2010
Primeres entrevistes realitzades: 118
Per tipus de discapacitat:

Visites seguiment: 210

Física

40(Motòrica) 41(Orgànica)

Percentatge tipus de
discapacitat

Sensorial

8 (Auditiva)

física

Psíquica

31

Pendent

de 41

7 (Visual)

resolució

sensorial
psíquica
pendent resolució
No té Certificat Discapacitat
1%

24%

48%
18%
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Per grau de discapacitat
Menys del De 33% a 65%

Grau de discapacitat

o Pendent

33%

64%

més

valoració

21

37

18

41

Menys 33%

33% a 64%

65% o més

pendent valoració
18%

35%

32%

15%

Barems:

Barems

Mobilitat

3a Persona: 7

Reduïda: 18

Mobilitat
Reduida

28%
72%

3e Persona

Llei de la Dependència:
Grau

3 Grau 3

Grau 2

Grau 2

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 1

Nivell 2
3

2

6

Llei Dependència
19%

31%

5

Grau 3 Nivell 2

12%
38%

Grau 3 Nivell 1
Grau 2 nivell 2
Grau 2 Nivell 1

Per sexe:
Homes 68

Dones 50

Gènere
Homes

Dones

42%
58%

Per edat:

Edat

De 0 a 18 de 19 a 64 més
anys: 6

anys: 102

de

65

de 0 a 18

anys 10
9%

de 19 a 65

més de 65

5%
86%
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Per població:

2

1 2 11 2 1 1 1
3 1 2
2
1
2 11

49

11

9
9

2 11
Vic
Calldetenes
Roda de Ter
Taradell
St Bartomeu del Grau
St Hipòlit de Voltregà
St Julià de Vilatorta
Gurb
Masies de Voltregà

15
6
Manlleu
Sant Feliu Sesserra
Tona
Folgueroles
Prats de Lluçanès
Montesquiu
Seva
St Quirze
Muntanyola

Torelló
Sta. Eulàlia
Centelles
Sta Maria d'Oló
Hostalets de Balenyà
St Pere de Torelló
Hospitalet de Llobregat
Vilanova de Sau

Per tipus de demanda/temes d’interès:
Informació general

118

Assessorament i/o tramitació PUA

28

Assessorament i/o tramitació Programes Accessibilitat

17

Orientació i/o tramitació tarja aparcament

19

Orientació i/o tramitació ajudes econòmiques SS

49

Assessorament ajudes tècniques i prestacions ortopèdiques

16

Tramitació reconeixement disminució

43

Tramitació revisió grau discapacitat

17

Reclamació prèvia discapacitat

16

Orientació tema Salut

20

Assessorament sobre avantatges del certificat de disminució

87

Assessorament habitatges

17

Assessorament sobre Llei de Dependència

21

Derivació al SIL

19

Derivació Servei d’Advocats

8

Tramitació targeta acreditativa de la Generalitat de Cataunya

38

TOTAL CONSULTES USUARIS NOUS 2.009

534

* Amb la finalitat de veure quins són els principals temes d’interès d’aquest col·lectiu, en aquest cas, els
percentatges corresponents s’han calculat sobre el total de demandes de tots els usuaris nous, no sobre
el total d’usuaris entrevistats, ja que amb una mateixa persona s’han treballat diferents temes.
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a.1) Servei d’informació, consulta i assessorament personal als usuaris.
Durant aquest any 2010 s’han realitzat un total de 844 consultes d’atenció directa, de les quals
534 han estat referents a usuaris nous d’aquest any, i la resta 310 referents a usuaris d’altres
anys.
A continuació, un resum dels principals motius de consulta i temes que es treballen amb els
usuaris d’aquest servei:


Informació, orientació i tramitació de la sol·licitud del reconeixement o revisió del grau de
discapacitat, expedit per ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya).



Tramitació targeta acreditativa de la Generalitat de Catalunya.



Orientació sobre les deduccions i reduccions en la declaració del IRPF.



Informació general i tramitació d’ajuts en relació al transport individual i col·lectiu:
exempció impost de matriculació i impost de circulació, reducció del IVA en vehicles
especials, ajuts per l’obtenció o reconversió del permís de conduir i per a l’adquisició
sobre la tarja d’aparcament i la reserva d’estacionament.



Convocatòries d’ajudes del Dept. de Benestar i Família de la Generalitat: programa
d’ajudes d’atenció social a persones amb disminució (PUA), programa per a l’adaptació o
accessibilitat d’habitatges, subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques i
de barreres en la comunicació a entitats d’iniciativa social i actuacions de col·laboració
entre l’administració de la Generalitat i els ens locals, etc.



Assessorament i orientació per ajudes en l’adquisició o rehabilitació d’habitatges del
departament de Política Territorial i Obres Públiques i del Ministeri de Foment.



Informació sobre la nova normativa referent a l’exempció del impost sobre vehicles de
tracció mecànica (impost de circulació) per a persones amb discapacitat.



Informació sobre ajudes tècniques, centres dispensadors de material ortopèdic i temes
sanitaris i Banc d’Ajudes Tècniques d’Osona.



Informació sobre activitats culturals, lúdiques i esportives adaptades.



Informació referent als serveis que ofereix i campanyes que duu a terme ADFO.



Informació, orientació i tramitació de pensions contributives i no contributives
d’invalidesa.



Informació i orientació en relació a la Llei de la Dependència



Informació i tramitació Prestacions de la Seguretat Social.



Assistència sanitària i prestació farmacèutica.



Informació sobre el Programa ATDOM que desenvolupen les Àrees Bàsiques de Salut.
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Informació sobre l’existència i les tasques que porta a terme el PADES (Programa
d’atenció a domicili equip de suport).



Informació sobre serveis entremitjos com centres de dia i Hospital de dia.



Termalisme Social.



Orientació al SAD (Servei d’atenció al domicili). Treballadora Familiar.



Servei de voluntariat de Creu Roja i CÀRITAS.



Tarja RENFE.



Informació sobre el Servei de Teleassistència oferts pels Ajuntaments, Consell Comarcal i
Creu Roja.



Informació sobre els dos centres socio-sanitaris que hi ha a la comarca, Hospital Santa
Creu i Hospital Sant Jaume amb les seves corresponents unitats; cures pal·liatives, llarga
estada, unitat de convalescència, hospital de dia per a la rehabilitació, unitat de
psicogeriatría (valoració diagnòstica, hospital de dia i unitat d’ingrés) i residència.

Tal i com s’ha comentat anteriorment, es treballa de manera coordinada amb els/les
treballadors socials d’atenció primària i de les Àrees Bàsiques de Salut així com amb d’altres
professionals de serveis socials i promoció econòmica dels diferents ajuntaments de la
comarca. També hem establert contactes amb l’Hospital d’aguts de referència (Hospital
General de Vic), Hospital Santa Creu de Vic i Hospital Sant Jaume de Manlleu (Centres Sociosanitaris) i amb Hospitals de tercer nivell com l’ Institut Guttmann i Hospital Vall d’Hebrón de
Barcelona.

És evident que una de les tasques més importants que els Treballadors Socials porten a terme
és la de coordinació entre diferents serveis, amb l’objectiu bàsic d’optimitzar recursos i amb la
idea que l’usuari no hagi de desplaçar-se contínuament.

Cal dir que als usuaris d’aquest servei també se’ls manté informats de manera periòdica
mitjançant correu ordinari o electrònic per tal que tinguin una informació actualitzada de tot
allò que els pot interessar.
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b) Sessions Informatives/formatives
Durant l’any s’han organitzat 4 sessions informatives, amb una assistència de 43 persones de
mitjana. Aquestes sessions les organitzen el treballador social i la responsable d’activitats a
través les necessitats detectades d’entre les persones ateses als diferents serveis.
 20 d’abril: “Les ajudes tècniques” a càrrec de Josep Maria Villegas del BAT-Osona.
 11 de març: “Rehabilitació Aquàtica”, a càrrec d’Eva Cirera Serrallonga, fisioterapeuta
de la Unitat d’Estimulació Neurològica de Barcelona.
 3 de Juny: “Rehabilitació Cardio Respiratòria”, a càrrec de Esteve Bosch de
Juareguízar, Fisioterapeuta de l’Hospital de Bellvitge, en col·laboració amb el Col·legi
de Fisioterapeutes de Catalunya.
 3 desembre: “Conseqüències i Rehabilitació del Dany cerebral adquirit”, a càrrec

Mercè Roger (Fisioterapeuta) i Emma Tallant (neuropsicòloga) del CRIV (Centre
de neurologia i fisioteràpia)
 17 desembre: “Què són les proves ACTIC?”, a càrrec de Joan Crosas, monitor

d’informàtica d’ADFO.
c) Xarxa Inquieta
L’ampliació de les instal·lacions de l’entitat han permès una programació d’activitats dirigides a
persones amb discapacitat física cada any més variades, creades a partir de les demandes dels
socis d’ADFO, amb un total de 72 participants.

Les activitats que componen la Xarxa InQuieta l’any 2010 són:

IOGA
ADAPTADA

TALLER DE
PINTURA

ANGLÈS INICIAL

2 grups

2 grups

5 persones

13 persones

13 persones
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MONOGRÀFICS
INFORMÀTICA

REHABILITACIÓ
AQUÀTICA

1 grup

VIC

11 persones

2 grups

Hipoteràpia
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Horts Urbans
Adaptats

Golf Adaptat

Grup de
suport als
Familiars

El so dels
Colors
(infants)

Rehabilitació
Aquàtica per
Infants

 Ioga: 2 grups amb 13 participants. Activitat de relaxació i control de la respiració per
realitzar un coneixement del propi cos, facilitant el reconeixement de les limitacions
físiques i/o psicològiques que cada persona es reconeix.
 Pintura: dos grups amb 10 participants. El taller de pintura és un espai on les persones
experimenten diferents tècniques pictòriques, permeten trencar tabús, expressant
emocions, potenciant la creativitat i relacionant-se amb altres persones. Al llarg del
taller 2 persones han fet un tastet del taller per incorporar-se a partir del setembre.
 Monogràfics Informàtica: grup amb 10 participants. Aquest any s’ha complementat la
formació bàsica amb monogràfics de tres mesos de durada per tal de poder oferir una
complementació formativa a totes les persones interessades
 Rehabilitació Aquàtica Vic: dos grups amb 10 persones amb mobilitat reduïda.
Aquesta activitat es porta a terme amb la col·laboració d’estudiants de fisioteràpia de
la Universitat de Vic qui a través del voluntariat ofereixen suport individual dins l’aigua
als participants. L’activitat està dirigida per una fisioterapeuta especialitzada en
rehabilitació aquàtica.
 Anglès inicial: un grup de 5 persones. Activitat de grup reduït per introduir-se en una
llengua estrangera de manera lúdica i dinàmica.
 El so dels Colors: grup de 6/8 infants. Espai on experimentar amb la música i la pintura
amb la finalitat de potenciar l’expressivitat i la comunicació dels infants amb o sense
discapacitat física.
 Grup de suport als familiars: grup de 8/6 participants. Espai reservat als familiars on
poder compartir experiències, emocions i on elaborar noves visions amb
l’acompanyament d’una psicòloga.
 Taller de Reciclatge: grup de 12 participants. Espai on es treballen les manualitats a
través de l’experimentació amb materials reciclats, i on s’elaboren els gerros de Sant
Jordi.
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o

El dia 12 de juny arrossada amb els voluntaris participants en l’elaboració dels
gerros per Sant Jordi al Mas Parés de Gurb.

 Horts Urbans Adaptats: ADFO ha col·laborat amb l’Ajuntament de Vic en la creació
dels horts adaptats i gestionem 8 taules de cultiu adaptats. Del mes de març al mes
d’octubre han participat 6 persones a la prova pilot dels horts urbans.
o

Activitats complementaries: 3 socis de l’entitat han realitzat una formació
especialitzada en el Mètode de Gaspar Caballero del cultiu en taules
adaptades. Aquestes persones son les referents per la resta de participants
dels horts adaptats.

Característiques dels participants:

Sexe

Edat dels participants

60

0 a 18
anys

60
40

Home

19 a 65
anys

20

Dona

20

40
0
Edat

0

més de 65
anys

Aquest projecte s’ha portat a terme amb la col·laboració del Departament d’Acció Social i Ciutadania i Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal d’Osona (Àrea d’Esports i de Cultura), Institut
Municipal d’Esports de Vic i Fundación José Tomàs.

Població
40
30
20
10
0
Vic

Manlleu

Centelles

St Sadurni d'Osormort

Aiguafreda

Bagà

Manresa

Calldetenes

Hostalets de Balenyà

Les Masies de Voltregà

Prats de Lluçanès

Roda

St Hipòlit de Voltregà

St Julià de Vilatorta

Sta Cecilia de Voltregà

Sta Eulàlia de Riuprimer

Taradell

Tona

Torelló

Gurb
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Tipologia de discapacitats
Tetraparèsia

Talla Baixa

PC

Protusió Cervical

Esclerosi Múltiple

Fibriomialgia

Poliomieitis

Traumatisme Craneoencefàlic

Tetraplegia

Paraplègia

Mielomeningocele

Limitació Funcional de Columna

AVC

Malaltia Aparell Circulatori

Emiplegia

Neoplàsia

Malaltia Crònia SNC

Amputació

Síndrome Down

2%
2%
2%
2%
9%

9%

2%2%3%2%

9%
10%

5%
10%

12%
3% 5%

3%

9%

Barems
Amb Barems
22%

Mobilitat
Reduida
23%

Barem 3a
persona
23%

Sense barems
32%

Acte de cloenda d’activitats
Les activitats de la Xarxa InQuieta durant els mesos de juliol i agost es paren per la realització
del període de vacances. El primer cap dissabte del mes de juliol es realitza una festa de
cloenda desl actes realitzant una activitat col·lectiva i un dinar final de festa.
El 2010 es realitza una visita a la Fàbrica Pascual ubicada a Gurb, amb un grup de 60 persones,
coneixent les instal·lacions, el funcionament i la política de l’empresa. Al llarg de la visita tots
els dubtes sorgits a les visites de les diferents seccions eren ateses per una responsable de
l’empresa qui va acompanyar el grup en tot moment.
Al finalitzar la visita els assistents van ser obsequiats amb un lot de productes de la Fàbrica
Pascual.
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Posterior a la visita es realitza el dinar de cloenda d’actes, amb un total de 110 assistents.
El dinar, realitzat al Restaurant Malloles de Vic, es una festa de coneixença i relació entre les
persones de les diferents activitats , del grups de participació comarcals i dels familiars. Una
festa de sentiment de pertinença a una entitat i a un grup, cada any més nombrós.

3. Servei d’Integració Laboral: SIL Osona.
Un dels aspectes que permeten una veritable integració social de les persones discapacitades
té una incidència directe en l’àmbit laboral. L’accés a un treball és determinant per a tota
persona i més quan aquesta té una discapacitat. El servei d’integració sociolaboral que
promovem des de ADFO respon al dret de tota persona a obtenir un lloc de treball digne.

Durant el 2010 ha seguit en funcionament el Servei d’Integració Laboral per persones amb
disminució física (SIL), que en data 16 de juny de 2003 es va iniciar gràcies a un conveni de
col·laboració signat entre ADFO, l’Ajuntament de Vic i la Federació ECOM, i a partir del juny
2010 ha passat a ser gestionat integrament per ADFO.
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El SIL-ADFO es constitueix amb el triple objectiu de:


Donar suport a les persones amb discapacitat física que volen incorporar-se al món
laboral.



Cooperar amb les empreses perquè contractin treballadors i treballadores amb
discapacitat amb garanties d’èxit, beneficiant-se dels ajuts oficials.



Informar i orientar sobre les possibilitats de formació existents a la zona.

L’atenció directa als usuaris en realitza principalment a la seu de ADFO. Tanmateix, per poder
atendre el màxim de persones, el SIL ofereix una atenció itinerant a les poblacions de la Vall
del Ges (ubicació: Gestiomat de Torelló), d’Osona Sud-Alt Congost (ubicació: OPE Centelles) i a
la població de Manlleu (ubicació: OPE Manlleu)

Durant l’any 2010 les principals accions del SIL s’han concentrat a:


Realització d’entrevistes de valoració, orientació i tutories tant dels usuaris actius de la
nostra base de dades interessats en el servei com de les noves demandes.



Mantenir el coneixement del servei als diferents Serveis de Promoció Econòmica de la
comarca.



Contactar amb les empreses per donar a conèixer o bé mantenir el nostre servei amb
ells i poder-les ajudar a cobrir les seves ofertes de treball.



Mantenir la relació amb els diferents centres de formació de la comarca per poder
acostar els recursos formatius a la zona de residència dels usuaris.

a)

Servei d’Acollida, Valoració i Orientació

En aquest any 2010 s’han realitzat un total de 98 noves admissions al servei del SIL Osona,
d’unes 116 sol·licituds d’informació del servei dirigit a persones amb certificat de
reconeixement de disminució o Incapacitat Laboral amb grau Total. Cal destacar que moltes
només disposen de la notificació de Incapacitat Laboral amb grau de Total de la Seguretat
Social, a l’espera de la resolució del CRD. Malgrat això, a nivell laboral, té les mateixes
consideracions que un Certificat de Reconeixement de Disminució = 33%.
A part d’aquestes noves admissions s’ha mantingut el contacte, assessorament i orientació a al
resta dels més de 250 usuaris del nostre servei (SIL).
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De les noves admissions d’enguany, podem veure que han acudit al servei usuaris més joves, la
qual cosa ens permet constatar que el Servei s’està consolidant dins de la comarca amb més
diversitat de grups d’edat. La incorporació d’usuaris del grup d’edat més jove, d’entre 16 i 19
anys, ha estat d’un 6%, població encara en edat de formar-se amb poc interès per accedir al
mercat laboral. És per això que se’ls aconsella seguir amb la formació acadèmica alhora que
se’ls intenta buscar una feina compatible amb els estudis, o bé la possibilitat de fer pràctiques
en una empresa. La major part dels nous usuaris que venen a informar-se al servei formen part
de la població activa i volen seguir formant part del mercat laboral. El 60% dels nous usuaris
tenen entre 30 i 49 anys i un 22% més de 50 anys.

Edat
6%

12%

21%
25%

16-19

20-29

30-39

36%

40-49

50+

La població de residencia dels nous usuaris del SIL es pot veure reflexa en el següent gràfic,
consolidant-se com a ciutats amb més afluència d’usuaris del nostre servei, Vic, Torelló,
Manlleu i Centelles. La resta de poblacions són les següents:
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Usuaris segons població
Vic
Tona
Taradell
Santa Perpètua
Santa Eulàlia de Riuprimer
Sant Vicens de Torelló
Sant Pere de Torelló
Sant Julià de Vilatorta
Sant Feliu Saserra
Roda de Ter
Les Preses
Oristà
Montesquiu
Manlleu
Gurb
Centelles
Berga
Aiguafreda
0

10

20

1A VISITA

30

40

50

60

70

80

ATESES AL SIL

Dels 98 admesos al servei, 29 són perceptors d’una pensió de la S.S, i 82 tenen reconegut el
CRD, dels quals 77 tenen una valoració igual o superior al 33% i d’aquests, 12 la tenen igual o
superior al 65%.
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Usuaris SIL

Percentatges

16%

13%
13%

71%
Pensió S.S

87%
CRD + Pensió

CRD

=/ > 33%

=/> 65%

Les 18 persones a qui no s’ha introduït a la base de dades del SIL Osona no complien els
requisits o els mancava:


Certificat de Reconeixement de la Discapacitat



Percentatge superior al 33%



Pensió Incapacitat Permanent Total

Analitzant la tipologia de disminució dels nous usuaris, la gran majoria tenen una discapacitat
de tipus física (50%), mentre que un 27% tenen plurideficiència (valorades diferents
tipologies). Normalment, en aquests casos es combinen diagnòstics de tipologia física amb
diagnòstics de tipologia psíquica a causa de l’esforç d’adaptació a la situació personal de cada
usuari a la seva situació social. En aquests casos, part del nostre esforç es dirigeix a ajudar a la
persona a superar la seva situació, motivant-la i pujant la seva autoestima. De la resta de
tipologies de disminució, podem dir que dels nous usuaris admesos, un 12% són de tipus
auditiu, un 3% són de tipus orgànic, un 5% visual i un 1% de tipus purament psíquic o mental
(els quals treballem coordinadament amb els serveis especialitzats de referència).

Tipologia Disminució
Física
28%
17%

Orgànica
51%

Psíquic
Sensorial

1% 3%

Plurideficiencia

Des del SIL Osona valorem i destaquem les capacitats de cada individu i les encaixem a les
capacitats requerides pels diferents perfils professionals demandats per les ofertes laborals
de les empreses.
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Pel que fa referència al gènere de les persones admeses al 2010, un 53% dels usuaris són
homes i un 47% dones. El nombre de dones ateses és inferior, tot i que la diferència no és molt
significativa. Encara que és un servei indiscutiblement dirigit als dos sexes, la diferència que hi
ha entre homes i dones que venen a assessorar-se i utilitzen el servei és el mateix
percentualment que en el mercat laboral general, i pot ser a causa de la situació econòmica de
crisis que fa que es busquin tots els recursos possibles per inserir laboralment.

Gènere
47%

53%

Homes

Dones

Sobre el nivell formatiu dels nous usuaris admesos al SIL durant aquest any 2010 el podem
qualificar de molt baix. Un 5% no té estudis mentre que un 54% tant sols tenen els estudis
bàsics i obligatoris sense cap especialització. En contraposició, un % dels nous usuaris han
realitzat estudis universitaris.

Nivell de formació

0

10

20

30

40

Sense escolarització

Certificat escolar

Graduat escolar

Graduat ESO

CFGM

BUP/COU/Batxillerat

CFGS

Estudis universitaris
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Observem un nombre molt baix de persones amb categories professionals qualificades que
tinguin alhora un nivell acadèmic acord amb aquesta categoria. Són persones que durant la
seva vida laboral han fet la seva carrera professional dins l’empresa sense millorar al mateix
temps la seva formació teòrica.
El nivell formatiu baix és una de les variables que limita els tipus de feina que podem cobrir
amb els usuaris del servei.
Una de les principals recomanacions que els fem des del SIL és que millorin la seva formació i
mantinguin la seva capacitat formativa al llarg de la seva vida laboral. Cada cop el mercat de
treball és més especialitzat i es requereixen unes eines formatives específiques per cada lloc
de treball. Una mà d’obra poc o gens qualificada dificulta moltíssim la inserció laboral dels
usuaris. En general, existeix la necessitat de millorar el currículum formatiu. La majoria de
persones que arriben al servei ho fan amb una demanda explicita de feina, amb més
expectatives laborals que formatives, tot i que progressivament les persones estan més
conscienciades i més disposades a fer formació alhora que cerquen i troben feina.

Inserció Laboral
El SIL treballa la inserció laboral a través de tres eixos:
1. Formació (citada al punt anterior)
2. Acompanyament i orientació individual
3. Contacte amb les empreses

Experiència laboral
La gran majoria dels nous usuaris d’aquest any tenen experiència laboral, encara que en molts
casos és en feines que actualment no poden realitzar al ser perceptors d’una ILT i convé
treballar en una adaptació del seu currículum i en la visualització d’un canvi en la seva
orientació, formació i posterior inserció laboral.

Experiència Laboral
6%

94%
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Acompanyament i orientació individual
Durant aquest any 2010 s’han realitzat 1109 tutories presencials i uns 185 contactes
telefòniques sobre un total de 273 usuaris diferents. Això ens dona una ràtio tutories/Usuari
de 4 tutories per cada usuari diferent.
Aquestes accions individuals ens han permès fer un acompanyament als usuaris i detectar les
possibles dificultats que es presenten en el transcurs del procés laboral i formatiu. D’aquesta
manera s’han pogut treballar qüestions relacionades amb les dificultats per trobar feina
ajustada al seu perfil professional, les diferents tècniques i estratègies per a la recerca de feina,
la superació de processos de selecció, així com les dificultats inherents al tipus de discapacitat.
També s’han treballat aspectes d’actituds i expectatives envers la recerca de feina que moltes
ocasions dificulten l’accés a un lloc de treball; i a partir de les tutories informem els usuaris de
les ofertes de feina que arriben al servei.

Número d’accions d’acompanyament
1er.
Quadrimestre

2on. Quad.

3er. Quad.

TOTAL

Usuaris

155

130

121

273

Tutories

447

329

333

1109

Tutories/usuari

2,9

2,53

2,75

4

450
400
350
300
250
Usuaris

200
150

Tutories

100
50
0
1er
Quad.
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El disseny d’itineraris
Una de les primeres accions que hem de realitzar quan una persona accedeix al servei, és
dissenyar un itinerari de treball conjunt detectant les necessitats de la persona i determinantne les accions i temporalitats a seguir.
Ens podem trobar que la persona necessiti millorar la seva formació per tenir un CV més
competitiu, que necessiti millorar habilitats que augmentin les probabilitats de superar amb
èxit un procés de selecció, que s’hagi de fer un treball de coneixement del propi cos i de la
capacitat per realitzar determinades accions… Per aquest motiu, durant l’any es treballen
diferents aspectes amb la persona.
Tots els programes contemplen la gestió de les necessitats formatives per part del tècnic, i
aquest determina segons les característiques de la persona usuària involucrar-lo amb un o
altra programa.
Durant l’any, hem gestionat el programa POIN i TAS del departament de treball I el programa
INCORPORA de l’obra social de “La Caixa” i també hem comptat amb la col·laboració de la
FUNDACIÓN ONCE.
Amb la gestió del programa POIN, hem pogut treballar la millora curricular de les persones
que han pogut participar del programa. Aquest programa està adreçat a persones amb
discapacitat i situació d’atur.
Durant l’any s’ha fet alfabetització informàtica on s’han treballat els aspectes basics de la
ofimàtica, i també vinculat al Club de la feina, on les persones usuàries fan recerca activa de
feina utilitzant internet.
La formació bàsica en català, ha estat també molt important per les persones que no dominen
aquest idioma, ja que a la comarca d’osona, és un requisit molt demanat sobretot al sector
serveis i comerç. El català, a part de treballar-lo amb la formació clàssica basada, en vocabulari
i gramàtica, hem fet també un Club de lectura on a part de la formació en català, la selecció de
llibres també fa que es treballin temes relacionats amb les Habilitats Socials que col·laboren a
la millora de l’autoestima i en l’acceptació de la discapacitat de les persones usuàries.
També enguany, s’han realitzat sessions monogràfiques per treballar les habilitats socials,
tocant temes com per exemple, l’autocandidatura, la selecció correcte de les ofertes de
treball, les ofertes de formació de la comarca, com afrontar una trucada de selecció,
l’entrevista personal, els psicotècnics…
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També hem treballat amb el programa TAS amb un col·lectiu de persones que ha necessitat
una atenció més personalitzada i més adaptada. Dins d’aquest grup, hem creat també una
formació d’alfabetització bàsica de català i llenguatge de signes, ja que ens hem trobat amb la
necessitat d’un grup de persones sordes que no coneixien el català i que no parlaven el
llenguatge de signes.

Les tutories individualitzades de cada persona són el pilar de la relació i son la manera de
poder fer un anàlisi de les competències de la persona i de avaluar el treball que s’està
realitzant. Es treballen aquells temes on es percep una mancança com pot ser l’autoestima, la
resistència a la frustració (la crisi econòmica ha incrementat molt la latència de resultats en la
cerca de feina i la tendència a pensar que no es trobarà feina ha estat un fantasma important).
Tots i cadascun dels programes abans esmenats donen molta importància a les tutories
personalitzades, al coneixement de tècnic i persona usuària per poder garantir el millor
resultat possible a l’empresari.

El treball de seguiment, de col·laboració amb l’empresari per dissenyar llocs de treball i poder
veure com es podria gestionar la inserció de la persona usuària és cabdal tant per aconseguir
un lloc de treball per una persona del nostre col·lectiu com per garantir l’èxit de la inserció.
Així doncs, l’itinerari d’una persona tot i que es fa un disseny inicial, pot anar canviant segons
l’evolució de la persona i no finalitza només amb la inserció, sinó en aconseguir una integració
plena i satisfactòria per l’empresari i la persona usuària.

Gestió d’ofertes
Durant el període 2010 s’han gestionat un total de 62 Ofertes Directes. El descens del número
d’ofertes ha estat important degut a la crisi econòmica del moment que fa que no es generin
noves oportunitats i que el moviment de persones treballadores sigui menor.

El major número d’ofertes s’ha concentrat en el tercer trimestre de l’any fet també una mica
diferent d’altes anys on les ofertes estaven més repartides durant l’any. Tenint 12 ofertes de
treball el primer trimestre, 18 el segon i 32 el tercer trimestre.

Tot i la disminució dels llocs de treball, les empreses continuen valorant persones motivades
per la feina i amb un cert nivell de coneixements o titulació. Per aquest motiu, hem gestionat
un total de 6 ofertes que hem anomenat Permanents. Sota aquesta nomenclatura hem volgut
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plasmar la necessitat de les empreses de fer recerca continuada de persones que encaixen
amb els seus valors i necessitats tot i que en un moment determinat no hi hagi una oferta en
concret.

Per aquest motiu quan coneixem persones que s’adapten al perfil d’aquestes

empreses, hem acordat enviar els currículums per tal que puguin conèixer el candidat i valorar
la possible incorporació. Pensem que aquest fet és important ja que les empreses poden tenir
candidats per formació o bé, candidats que ja coneixen i si necessiten algú no caldrà posar en
marxa mecanismes de selecció de candidats de manera urgent.

La situació econòmica, també ha fet que aquest any 7 empreses hagin anul·lat la seva
necessitat de personal per raons econòmiques i tot i haver fet el treball de selecció previ, al
moment de la contractació, han hagut de fer marxa enrere per qüestió de pressupostos.

Gestió
ofertes
Ofertes
gestionades

Per quatrimestre
2n 3r Total
1r
12

18
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40

Ofertes Gestionades

30
20
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Ofertes anulades
Ofertes empresa ordinària
Ofertes CET
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6
7
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Ofertes
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3r quatr.

Total candidats informats 273
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Empreses Visitades
Durant el 2010 s’han realitzat un total de 73 visites a diferents empreses.

Hi ha hagut 41 visites de seguiment, de treball continuat en el seguiment de les persones
inserides o bé col·laborant també amb convenis de pràctiques.

4 empreses han col·laborat en la formació dels nostres usuaris i usuàries oferint un període de
pràctiques on la persona pot desenvolupar tasques pròpies de la professió. Aquest tipus de
col·laboració ha estat molt positiu i ha aportat una gran satisfacció tant a l’empresari ( que pot
col·laborar en la formació professional de la persona) com per la persona usuària que aprèn insitu no només unes tasques sinó també altres aspectes relacionats amb el treball.
En dos dels casos ha estat un primer contacte laboral i els altres dos han estat oportunitats per
desenvolupar tasques amb els estudis que les persones usuàries estan realitzant.

La crisi econòmica s’ha notat ja que com hem comentat anteriorment, les oportunitats
d’ofertes de treball han disminuït i hi ha empreses que tot i la pre-disposició no han pogut
materialitzar la voluntat amb un lloc de treball, tot i així, el teixit empresarial, es mostra
sensibilitzat i podem parlar que s’està canviant la visió de la persona amb una discapacitat.

A moltes visites, es treballen el disseny dels llocs de treball per poder veure quin perfil de
persona pot cobrir les necessitats de l’empresa. L’empresa doncs cada cop té clar que ha de
buscar persones que tinguin un trets determinats i que cada lloc de treball pot requerir uns
trets diferents que no tothom serveix per qualsevol feina i que cada persona pot desenvolupar
unes tasques determinades tingui o no discapacitat.

Les 32 primeres visites a empreses, s’han realitzant seguint el criteri de necessitats de les
persones usuàries, és a dir, segons el perfil de la persona hem visitat empreses on hem cregut
que les persones usuàries podrien desenvolupar una bona tasca. Així, hem visitat a 10
empreses del sector industria, 14 del sector serveis i 8 del comerç.

Tipologia empresa visitada
25%
44%

31%

Sector Industria
Sector Serveis
Sector Comerç
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Insercions
El número d’insercions ha disminuït respecte l’any passat degut a que també han disminuït el
número de necessitats manifestades per l’empresari. Tot i així, hem aconseguit que 58
persones afectades per una discapacitat puguin iniciar una feina en temps de crisi.
El mercat laboral, reflexa una certa por a la contractació indefinida, la desconfiança en
l’economia es tradueix en un increment de la temporalitat dels contractes i tot i que
l’empresari previngui que el lloc de treball té una durada, s’inicia la relació laboral amb un
contracte temporal. A part de la desconfiança en l’evolució dels mercats, moltes de les
empreses en els darrers dos anys s’han vist obligades a ajustar la seva plantilla i han realitzat
acomiadaments improcedents. En conseqüència no es poden acollir a les bonificacions i
perdem els avantatges de contractació que es poden aconseguir per una persona amb el
certificat de discapacitat.
Referent el gènere, hem tingut més insercions d’homes que de dones tot i que pensem que la
tendència pot canviar degut a un augment de la demanda del sector serveis.
Els homes, han ocupat els llocs de peonatge i vigilant i les dones majoritàriament del sector
serveis i administració.

Tipologia Discapacitats
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4. Servei d’informació i assessorament en relació a la promoció de l’accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques.
a) Supressió Barreres Arquitectòniques
Servei d’informació i assessorament en relació a la promoció de l’accessibilitat i la supressió
de les barreres arquitectòniques.

Les barreres arquitectòniques dificulten o impedeixen que les persones discapacitades puguin
accedir a tots els àmbits de la vida social. Suprimir aquestes barreres dels edificis i de la via
pública és vital per garantir la mobilitat d’aquest col·lectiu de persones que tenen greus
problemes de mobilitat.
ADFO disposa de dos serveis:
 Un servei d’informació i assessorament en relació a aquest tema adreçat als 51
ajuntaments de la comarca d’Osona en el qual s’ofereix la possibilitat de fer el
seguiment de plans urbanístics i de construcció o de remodelació d’edificis públics
amb visites a peu d’obra.
 Un servei d’informació i assessorament a nivell particular per les persones que han
d’adaptar el seu habitatge i intervenció en comunitats de veïns.

Per altra banda, des de l’associació proposem noves places d’aparcament reservades per a
persones discapacitades amb mobilitat reduïda als ajuntaments de la comarca. Aquestes
propostes les fem a partir de les demandes dels nostres usuaris o per la necessitat que
puguem detectar.
Aquest tipus de demandes sol ser molt freqüent degut a la necessitat d’aquests espais en
zones d’ús quotidià pel col·lectiu de persones amb problemes de mobilitat reduïda i que
disposen de la targeta d’aparcament que expedeixen els ajuntaments municipals.

Des d’ADFO s’ha donat assessorament en aspectes com ara:
 Valoració de les places d’aparcament reservades.
 Proposta de noves places d’aparcament.
 Reubicació d’algunes places per millorar la seva accessibilitat.
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INTERVENCIONS REALITZADES
D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
D’ACCESSIBILITAT

PÀRÀMETRES OBSERVATS
Edificació

Via
Urbana /
Accesos

Transport

Comunicació

Trajecte riu Gurri Adaptat (Vic)
Places aparcament minusvàlids
Pàrquing Casa Caritat (Vic)
Places aparcament minusvàlids
Plaça Màrtirs (Vic)
Adaptació Casino de Vic
Places aparcament minusvàlids
C. Assemblea de Catalunya (Vic)
Adaptació habitacions i espais comuns
Hotel Montanyà
Guia turisme Berguedà, via adaptada,
activitats adaptades, etc.
Setmana de la Ciutadania (Vic)
Varis Espais
Places aparcament minusvàlids
Plaça Osona i altres (Vic)
Projecte “Turisme per a Tothom”
(Osona i Vic)
Visita supressió BAU
(Masies de Voltregà )
Plaça d’aparcament per a minusvàlids
(Masies de Voltregà )
Suprimir BBAA del Restaurant del Club
Nàutic Vic-Sau (Vilanova de Sau)
Accessibilitat Pisos Protecció Oficial
Barri “El Nadal” (Vic)
Plaça d’aparcament per a minusvàlids
Plaça davant escoles (Gurb)
Accessibilitat a l’Hípica “El Parés”
(Gurb)
Accessibilitat piscina Municipal
(Torelló)
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Plaça d’aparcament per a minusvàlids
Piscina municipal (Torelló)
Trajecte Centre – Escola
(Centelles)
Hort urbà al Costat del MIT
(Manlleu)
Xerrada sobre els Horts urbans UVic
(Vic)
Accessibilitat via urbana
(Centelles)
Accessibilitat piscina Municipal
(Centelles)
Habitació adaptada (a l’Hotel Torres
(Manlleu)
Plaça d’aparcament per a minusvàlids
Nominatives (Roda de Ter)
Hort urbà Santuari Rocaprevera
(Torelló)
Adaptació habitatge (Salvaescales)
(Vic)
Accessibilitat bany (TAC Osona)
(Vic i altres)
Plaça aparcament minusvàlids
Davant piscina municipal (Vic)
Accessibilitat Via Urbana
Passatge de Lourdes (Vic)
Treball de recerca alumnes ESO

Entrevistes informatives

Col·laboració Projecte Accessible
(Companyia Fadunito)

Entrevistes informatives

Treball Teràpia Ocupacional UVic

Entrevistes informatives
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b) Projecte Turisme per a tothom.
Una de les fites que la societat del benestar ha reivindicat amb més èmfasi ha estat la millora
de la qualitat de vida de tots i cadascun dels individus que la integren. Sens dubte hem avançat
molt en la persistent voluntat de millora que ha marcat els darrers temps. Fruit d’aquesta
voluntat i d’aquest desig, i de la consciència irrenunciable a la igualtat i a la no discriminació
que han de bastir qualsevol societat, s’hi ha anat elaborant lleis destinades a garantir aquests
preceptes bàsics per a tota la població i específicament per a les persones amb mobilitat
reduïda o amb altres limitacions.
Lleis com la 13/1982 d’Integració Social dels Minusvàlids o la Llei 26/1985 de Serveis socials
han fet especial referència a la promoció i atenció de les persones amb limitacions físiques,
psíquiques o sensorials i també a la promoció de la integració social per tal d’aconseguir el
desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida.
Aquestes lleis van possibilitar un procés de millora de les condicions d’accessibilitat per a les
persones amb mobilitat reduïda en l’entorn urbà, en l’habitatge i en els mitjans de transport,
un procés que donà lloc al decret 100/1984 de Supressió de barreres Arquitectòniques.
No obstant aquesta creixent conscienciació, no és fins a l’any 91 que no es promulgarà una llei
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, una llei que
quedaria desplegada gairebé quatre anys després mitjançant el Decret 135/1995 de 24 de
març que, alhora, aprovaria el Codi d’Accessibilitat de Catalunya.
Tot i aquesta Llei i l’elaboració d’aquest Codi actualment no podem dir que els estaments
públics i privats hagin fet els “deures” en matèria d’accessibilitat. Encara hi ha molt camí a fer i
precisament en l’apartat de l’accessibilitat en l’edificació podríem dir que és on més problemes
es troben les persones amb problemes de mobilitat.
Des d’ADFO pensem que és indefugible per a tot ens públic que vulgui establir directrius de
justícia social l’acompliment de l’esmentat Codi no només per l’obligació legal de fer-ho, sinó
també com a norma i actitud ètica i moral davant de la societat, raó per la qual proposem a
l’ajuntament de Vic la consecució del següent:
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 Creació des d’ADFO amb la col·laboració de l’ajuntament de Vic d’un Servei
d’Accessibilitat, destinat a assessorar a les empreses del sector turístic sobre quines
són les Barreres Arquitectòniques en l’Edificació (BAE) dels establiments turístics de la
ciutat de Vic que cal suprimir per tal de garantir uns espais accessibles per a tothom.
 Aquest Servei d’Accessibilitat contempla un programa específic d’actuació prioritzant
en una primera fase aquells espais o obstacles que s’hagin d’adequar de forma
immediata per tal de garantir uns mínims d’accessibilitat. El Servei d’Accessibilitat
realitzarà un informe el qual farà un inventari dels espais, edificis, locals que hagin de
ser objecte d’adaptació i l’ordre de prioritats en què es durà a terme i les fases
d’execució .
 L’ajuntament de Vic destina en cada exercici econòmic les consignacions necessàries
per al finançament d’aquest Projecte del Servei d’Accessibilitat.
 L’ajuntament de Vic promou, entre les empreses del sector turístic i els propis serveis
vinculats a l’ajuntament, la supressió de les barreres arquitectòniques dels mateixos
establiments turístics existents.
 L’ajuntament de Vic promou campanyes informatives i educatives adreçades a la
població en general per tal de sensibilitzar-la en el tema de la supressió de barreres
arquitectòniques a fi de fomentar una millora de l’accessibilitat dins la nostra societat.
 Atorgació a l’empresa del servei turístic d’un segell de qualitat o distintiu que informi
als clients de que l’establiment és adaptat i accessible per a tothom.

ASSOCIACIÓ DISMIUÏTS FÍSICS D’OSONA

Página 37

MEMÒRIA 2010

6.

Programes de sensibilització i difusió:

a) CAMPANYES
Campanyes a les escoles
“POSA’T AL SEU LLOC”, Campanya de prevenció d’Accidents de Trànsit.
“Posa’t al seu lloc” és una campanya de prevenció d’accidents de trànsit que venim portant a
terme des de fa 14 anys als diferents centres educatius de la comarca d’Osona, i que està
adreçada als alumnes de 3r. i 4t. d’ESO dels centres públics, concertats i privats de la nostra
comarca. El seu calendari d’aplicació durant el curs 2009/2010, ha estat del mes de febrer al
mes de juny ambdós mesos inclosos.
El Centre de Recursos Pedagògics d’Osona coordina aquest programa en el qual hi intervenen;
Cossos de seguretat (Mossos d’esquadra o Policia local) i ADFO (Associació Disminuïts Físics
d’Osona). La sessió d’ADFO té una durada de 2 hores. Durant la campanya es reparteixen entre
els alumnes uns tríptics que hem editat expressament on els donem uns consells per la
prevenció d’accidents de trànsit.

La campanya la realitzen 5 monitors de l’entitat que pateixen diferents tipologies de
discapacitat física, resultat d’un accident de trànsit. Durant la xerrada, els monitors exposen la
seva experiència personal en referència a la seva discapacitat, interactuen amb els joves
resolent dubtes i curiositats i, finalment, els joves posen en pràctica l’ús del material ortopèdic
tot fent un recorregut urbà posant èmfasi en les dificultats amb les quals topen les persones
discapacitades a causa de les barreres arquitectòniques que es van trobant i la seva situació
personal.

Els objectius principals de la campanya són:
 Prendre consciència de les actituds que tenen els alumnes com a conductors i vianants
 Reflexionar sobre els factors de risc i les mesures preventives.
 Fomentar l’adquisició de conductes que es converteixin en hàbits per a la prevenció i
seguretat com a conductors o com a vianants.
 Ser conscients de les conseqüències dels accidents de trànsit i de la dificultat de moltes
persones per tornar-se a adaptar o inserir a la vida quotidiana.
 Sensibilitzar als joves a fi que desenvolupin comportaments responsables, adoptin
actituds de prudència i prenguin les mesures de seguretat necessàries en conduir un
vehicle i en practicar activitats esportives, de lleure o que comportin risc.
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Durant el curs 2009/10 s’ha dut a terme la campanya a 15 centres educatius de la comarca
d’Osona. Aquesta campanya es pot dur a terme gràcies a la col·laboració del Servei Català de
Trànsit. En total, hi han participat prop de 916 alumnes dels diferents centres educatius.

Sensibilització població general
“TIRA’T AMB CAP”, Campanya de prevenció de lesions aquàtiques.
A Catalunya es produeixen cada any entre 120 i 140 nous casos de lesions medul·lars i
traumatismes craneoencefàlics que sovint esdevenen lesions IRREVERSIBLES. Moltes
d’aquestes lesions són degudes a accidents de trànsit, accidents laborals i accidents esportius
fortuïts com ara “capbussades” en zones on no hi ha la suficient profunditat (piscines, rius,
pantans i el mar). La gran majoria d’aquest últim grup d’accidentats solen ser joves entre 14 i
20 anys que, degut a una forta contusió contra el fons o a causa d’una torsió traumàtica a la
columna vertebral (majoritàriament a nivell cervical), acaben patint greus lesions medul·lars o
traumatismes cranials irreversibles.
Aquesta campanya consisteix en la realització d’anuncis i/o reportatges a la premsa i a les
televisions locals on es donen una sèrie de recomanacions a l’hora d’utilitzar aquests espais
aquàtics, i s’informa sobre la campanya, tant a nivell de prevenció com a nivell d’actuació
(consells sobre la manera d’actuar en cas de patir o ser present en un accident d’aquestes
característiques).
La campanya s’ha dut a terme gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal d’Osona i Creu
Roja. S’han editat i repartit 150 plafons informatius de la campanya a una mida A2 (420x594
mm.) fets d’un material resistents per evitar el seu deteriorament.
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b) ACTES



Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat (3 de desembre)

En motiu del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat Física, que es commemora el 3 de
desembre, des d’ADFO s’organitzen una sèrie d’activitats i actes adreçades a tota la població.
Aquesta diada engloba diferents actes que es porten a terme a Osona. Tots els actes i activitats
són gratuïts, excepte el concert de Notes Solidàries que aquest any es realitza per destinar la
recaptació a la Marató de TV3.
Actes realitzats:
 Del 29 de novembre al 10 de
desembre:
Exposició de quadres del Taller de
Pintura als aparadors dels comerços
del Carrer Argenters de Vic




Dimecres 1 de desembre a 20.30h:
“Conseqüències i rehabilitació del
Dany Cerebral Adquirit” a càrrec de
Mercè Roger i Emma Tallant del CRIV.
Lloc: Alberg de joventut Canonge
Entrega d’agenda TRACE a tots els
assistents.



Divendres 3 de desembre a les 19h:
Presentació del llibre: Històries InDependents, editat per ADFO, amb el
suport de Unimm Obra Social. Amb
text de Joan Serra i fotografies de
Jordi Cabanas.
Amb la participació de: Nani Roma i el
Director de UNNIM.
Lloc: Auditori UNNIM- Caixa Manlleu



Diumenge 12 de desembre a les 18h:
Concert NOTES SOLIDARIES per la
Marató de TV3.
Lloc: La Disco Preu: 5€

Divendres 3 de desembre a les 18h:
Cercavila a càrrec dels geganters i
grallers del Carrer de la Riera.
Lloc: sortida carrer de la Riera

Actes Altres Poblacions:


Del 29 al 12 de desembre:
Exposició fotogràfica: “AVANCEM ENTRE BARRERES: perspectives de les discapacitats
físiques” Lloc: Biblioteca La Cooperativa de Centelles



Divendres 10 de desembre a les 13h:
Inauguració Horts Urbans Adaptats de Manlleu. Lloc. Hortes de Can Sanglars
Participen Ajuntament de Manlleu,La Vola i ADFO
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Xerrada a la UVic sobre Rehabilitació Aquàtica.

L’activitat de rehabilitació aquàtica de l’associació es porta a terme gràcies a la participació
activa d’estudiants de fisioteràpia de la UVic, que participen com a voluntaris donant suport i
acompanyament personalitzat a les persones afectades.
Eva Cirera Serrallonga, fisioterapeuta que dirigeix l’activitat, realitza als grups de 3r dels estudis
de fisioteràpia de la universitat una sessió informativa vers la tècnica de rehabilitació aquàtica i
l’activitat d’ADFO per tal de motivar la participació d’aquests en la mateixa.


Saló de Muntanya Activa 2010.

NOEMI.



Punt de venda de roses per Sant Jordi.

El 23 d’Abril ADFO es col·loquen parades a la Plaça Major i al davant de Can Pamplona de Vic i
a la plaça de Manlleu on es venen roses donant a conèixer l’entitat a tota persona interessada
en conèixer l’associació i els serveis que s’ofereixen al col·lectiu de persones discapacitades i a
la població en general. Aquest any la rosa es va vendre amb un recipient elaborat pels
voluntaris del taller de manualitats que va resultar tot un èxit d’acollida entre els ciutadans. La
iniciativa va atraure a La Fàbrica Pascual, qui va adquirir roses pels seus treballadors a l’entitat,
en reconeixement a la tasca elaborada pels voluntaris.



Mostra d’Entitats i Músiques de Vic.

La Mostra d’Entitats va arribar enguany a la seva 7a edició, dins el nou marc de la Setmana de
la Ciutadania, amb la participació de 104 entitats i associacions de la ciutat. La iniciativa va
tenir lloc el passat dissabte, dia 15de maig al llarg de tot el dia.
La Mostra d’Entitats és l’espai de trobada anual de les entitats i associacions de Vic. Un espai
on conèixer, compartir i gaudir d’un dels motors fonamentals de la nostra ciutat, les seves
entitats i associacions. L’essència d’aquesta Setmana de la Ciutadania és la participació de tota
la ciutadania i la Mostra d’Entitats de Vic n’és el clar exemple.
Seguint la mateixa línia que la festa celebrada per la diada de Sant Jordi ADFO vàrem ser-hi
presents donant a conèixer l’entitat i els serveis que ofereix l’associació.
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7. Transport Adaptat
El servei de transport adaptat d’ADFO consisteix en un vehicle adaptat de 7 places (2 cadires
de rodes i 5 seients ) que porta a terme les demandes de transport per part de persones amb
discapacitat i amb mobilitat reduïda per tota la comarca d’Osona, amb les següents prioritats:
1. Acostar les persones a l’associació: a les activitats i /o serveis que desenvolupa l’ADFO.
2. Formar part d’algun transport col·lectiu amb col·laboració amb altres entitats/serveis
(EAP-Osona, EMPARA(Esclerosi Múltiple, etc).
3. Casos específics valorats per l’Equip de Valoració d’ADFO.
Complint els següents requisits:


Tenir el barem de Mobilitat Reduïda reconegut en el Certificat Oficial de Disminució, o
pendent de resolució.



Ser col·laborador/a d’ADFO.



Tenir dificultats de deambulació (caminar) valorat per l’equip de valoració d’ADFO.



Residir a la comarca d’Osona.



Ser menor de 65 anys o tenir el CD amb mobilitat reduïda anterior als 65 anys.



Servei exclusivament a la comarca d’Osona.

Amb el següent funcionament:
Cal emplenar un full de sol·licitud adjuntant una fotocòpia del Certificat de Discapacitat on
consti el barem de mobilitat reduïda i concretar amb la persona responsable del servei les
característiques del trajecte (horari, destí, periodicitat...).
Horari del servei: de dilluns a divendres de 8,30h a 13h del matí i de 15h a 18h de la tarda. El
servei és porta a porta.

Serveis ADFO

Totals durant l’any 2010:
Nombre d’usuaris/ies

57

Viatges d’usuaris)es

638

Extres

70

Promig de viatges setmanals

40

Promig

Xarxa inQuieta
Serveis ADFO
EAP
Clínica Vic

Poblacions
Grup EMPARA
CRIV

5%
26%

4%
2%

47%

kilòmetres 700

setmanals
12%

4%

Aquest servei ha col·laborat amb l’Institut Jaume Callís de Vic acollint a alumnes realitzant tasques de
voluntariat en el marc del projecte Coopera. I hi ha hagut un noi realitzant el Treball en Benefici de la
Comunitat (departament Justícia).
Fundació Girbau ha finançat el transport del grup EMPARA.
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8.

Participació Social
a) Grup de Participació Social de Manlleu

Nombre de participants: 7 de fixes, 1 de puntual, 3 de baixa, que assisteixen quan els
horaris els ho permet.
Lloc i hora de trobada: Al Casal Cívic Frederica Montseny, cada divendres de 10 a 12h.
Afectacions dels participants:
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

ACTIVITATS REALITZADES

DESCRIPCIÓ

LLOC I HORARIS

PARTICIPANTS
Tot el grup

Confecció de brics reciclats
per posar les roses per la
Diada de Sant Jordi

Parada de venta de roses i
difusió de l’entitat

23 d’abril de 8 a
19h a la Plaça Fra
Bernardí

2 Tallers de Llengua de Signes
Catalana

Introducció al llenguatge de
signes a nivell d’usuari

Casal Cívic
Frederica
Montseny
6 de maig-17 juny
23 de setembre a
16 de desembre

Rehabilitació Aquàtica per
adults

Sessió setmanal d’activitat
aquàtica rehabilitadora en una
piscina adaptada amb una
fisioterapeuta diplomada i
voluntaris
estudiants
de
fisioteràpia a la Universitat de
Vic

Piscina Municipal
de Manlleu.
Dimecres de
18.30h a 19.30h

-Reunió amb la tècnica i la
regidora de Medi Ambient de
l’Ajuntament pels horts
adaptats

Arranjaments pel projecte
d’horts adaptats

OPE de Manlleu,
juny

-Participació al curs
d’horticultura ecològica del
sistema de Gaspar Caballero

Sistema de cultiu de les taules
adaptades

CET Areté, maig
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-Participació al curs “Sistemes
de rec i estalvi d’aigua en
horticultura ecològica”
Participació en actes de ADFO
i d’altres poblacions
Revisió i seguiment del Pla
d’Accessibilitat de Manlleu

Dirigit als hortelans/es de les
hortes de Can Sanglas.

Consell Municipal de Benestar
Social de l’Ajuntament
Festa de cloenda de les
activitats de l’ADFO
Presentació de L’Espai Lúdic
de Manlleu
“Expoval” xerrada sobre el
voluntariat

Presentació Carnet Socis
Xerrada Cultiu del Bonsai
Observacions i recull fotogràfic
de punts inaccessibles i
barreres arquitectòniques
Participació a les reunions amb
el regidor de Benestar Social
Visita guiada a la fàbrica
Pascual i dinar
Espai per fer exercici físic a
l’aire lliure
Diferents entitats que tenen
voluntariat

Visita a l’exposició de motos
de Can Sanglas

Il·lusió i història d’una moto
nascuda a Manlleu

Actes per la Marató de TV3
sobre lesions medul·lars i
danys cerebrals adquirits

Col·laboració amb les AMPA’s
de Manlleu amb una xerrada i
un circuït amb cadires de
rodes
Elaboració d’un
logo/targetes/tartgeter i cartell
amb les dades del grup
repartits per tot el poble

Difusió del grup

Sessions de Reiki












Introducció i pràctica

Museu Industrial
del Ter, 13 de
març
ADFO-Vic, maig
Torelló, octubre
Permanent

2

Tot el grup
3
Tot el grup

Bimensual

1

2 de juliol

Tot el grup

Hospital Sant
Jaume, setembre
Casal Cívic
Frederica
Montseny,
octubre
Museu Industrial
del Ter, 12-112010
17 i 19 de
desembre

2
Tot el grup

Tot el grup

Tot el grup

Desembre

Tot el grup

Casal Cívic
Frederica
Montseny,
desembre

Tot el grup

DERIVACIONS/ALTRES ACTUACIONS QUE ES PORTEN A TERME DINS EL GRUP
Suport i acompanyaments entre els participants, intercanvi d’informacions, ajuda
mútua.
Incorporació al grup d’una tècnica (Pla ocupacional) de l’Ajuntament de Manlleu,
realitzant suport temporalment.
Incorporació temporal d’una estudiant en pràctiques d’Educació Social.
Gestió de transport adaptat de Manlleu i ADFO pels participants.
Derivacions a rehabilitació a l’Hospital Sant Jaume i Santa Creu (grup d’Esclerosis
Múltiple)
Tramesa d’informacions i noticies: activitats i serveis de ADFO, targeta acreditativa,
descomptes, ajudes i prestacions, ECOM...
Derivacions als serveis ADFO: Treballador social, servei jurídic, accessibilitat, laboral...
Derivacions a les activitats ADFO: Rehabilitació Eqüestre, Manualitats, Taller
d’Audiovisuals, Curs de Voluntariat, Plató de TV3 per La Marató, Borsa de voluntariat ...
Derivacions a activitats i recursos municipals: Català, Casal de la Gent Gran, Oficina
d’Habitatge...
Coordinació amb serveis socials de casos concrets.
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b) Grup de Participació Social de Torelló

Nombre de participants: 10.
Lloc i hora de trobada: Casal de la Gent Gran, dilluns de 15.30h a 17.30h.
Afectacions dels participants:
2
1
0

ACTIVITATS REALITZADES
Difusió del grup

DESCRIPCIÓ

LLOC I HORARIS

PARTICIPANTS

Introduir dades d’ADFO i del
grup de participació a la
pàgina web de l’Ajuntament

Casal de la Gent
Gran, abril

Tot el grup

Ajuntament,
maig

2

30 de maig
28 de juny

Tot el grup
Tot el grup

Casal de la Gent
Gran, setembre
a desembre
Casal de la Gent
Gran, Setembre
a desembre
Permanent

7

Elaboració d’un
logo/targetes/tartgeter i
cartell amb les dades del
grup repartits per tot el
poble

Reunió amb el Regidor
d’esports
Visita a l’Arxiu Municipal
Visita a ADFO Vic
Taller de ioga adaptada

Carta signada per la
regidora de benestar social
explicant les activitats del
grup per tota la població
amb discapacitat física
Per parlar de les quotes i
condicions de la piscina del
poble
Visita guiada
Coneixement de la seu de
l’entitat
Exercicis de ioga adaptats a
les necessitats individuals

2 cursos d’informàtica
adaptada (nivell I i nivell II)

Classes d’informàtica amb
les adaptacions necessàries

Participació al Consell
Municipal de Benestar
Social

Reunions periòdiques per
tractar diversos temes
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Participació al Consell
Municipal de Mobilitat
Participació al Comitè
d’Avaluació i Seguiment
del Pla de Barris
Seguiment Pla
d’Accessibilitat

Reunió amb el CAP

Participació al concurs de
fotografia
Reunió amb la regidora de
Benestar social i Salut
Xerrada sobre el cultiu de
bonsais i dinar










Reunions periòdiques

Permanent

2

Reunions periòdiques

Permanent

1

Observacions i recull
fotogràfic de punts
inaccessibles i barreres
arquitectòniques
Reunió amb la infermera
per possibles projectes
conjunts
Realització de diverses fotos
que mostren la discapacitat
en el dia a dia
Presentació del grup i de les
seves finalitats.

Permanent

Tot el grup

CAP, 8 de juliol

2

octubre

5

Casal de la Gent
Gran, 15
d’octubre
Casal de la Gent
Gran, 23
d’octubre

Tot el grup

Explicació del cultiu de
bonsais i dinar al Casal amb
el grup de Torelló

Tot el grup

DERIVACIONS/ALTRES ACTUACIONS QUE ES PORTEN A TERME DINS EL GRUP
Suport i acompanyaments entre els participants, intercanvi d’informacions, ajuda
mútua.
Derivació de participants al transport adaptat de Torelló i de ADFO.
Derivacions a rehabilitació a l’hospital Santa Creu (grup d’Esclerosis Múltiple)
Tramesa d’informacions i noticies: activitats i serveis ADFO, targeta acreditativa,
descomptes, ajudes i prestacions, ECOM, adaptacions informàtica...
Derivacions als serveis ADFO: Treballador social, servei jurídic, accessibilitat, laboral...
Derivacions a les activitats ADFO: Rehabilitació Aquàtica, Curs de Voluntariat ...
Derivacions a activitats i recursos municipals: Casal de la Gent Gran, Serveis Socials...
Coordinació amb serveis socials de casos concrets.
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c) Grup de Participació Social de Centelles

Nombre de participants: 9 de fixes, 2 de puntual, 3 de baixa (formació, inserció
laboral...)
Lloc i hora de trobada: Biblioteca “La Cooperativa” de Centelles, dimecres de 9.30h a
11.30h.
Afectacions dels participants:
5
4
3
2
1
0

ACTIVITATS REALITZADES

DESCRIPCIÓ

LLOC I HORARIS

PARTICIPANTS

Article al diari “El 9 Nou” i
a la revista” El Porta” de
Centelles
Seguiment Pla
d’Accessibilitat

Reivindicant que es deixin
lliures els aparcaments de
minusvàlids
Reunió amb l’arquitecte de
l’Ajuntament

juliol

Tot el grup

Ajuntament, 27
d’octubre

Tot el grup

Revisió d’espais dins el
marc de la Llei de Barris

Taller de reflexoteràpia

Observacions i recull
fotogràfic de punts
inaccessibles i barreres
arquitectòniques Visites a
l’entorn
Massatges

Tot el grup

Sessions de Reiki

Introducció i pràctica

Taller de Teatre Adaptat

Introducció i exercicis

Difusió del grup

Elaboració d’un
logo/targetes/targeter i
cartell amb les dades del
grup repartits per tot el
poble

Biblioteca,
permanent
Biblioteca,
desembre
Biblioteca,
setembre a
desembre
Biblioteca,
novembre

5
Tot el grup+4
de fora
Tot el grup

Carta signada per la
regidora de benestar social
explicant les activitats del
grup per tota la població
amb discapacitat física
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DERIVACIONS/ALTRES ACTUACIONS QUE ES PORTEN A TERME DINS EL GRUP









Suport i acompanyaments entre els participants, intercanvi d’informacions, ajuda mútua.
Gestió de transport adaptat d’ADFO pels participants.
Derivacions a rehabilitació Santa Creu (grup d’Esclerosis Múltiple)
Tramesa d’informacions i noticies: activitats i serveis d’ADFO, targeta acreditativa,
descomptes, ajudes i prestacions, ECOM...
Derivacions als serveis d’ADFO: Treballador social, servei jurídic, accessibilitat, laboral...
Derivacions a les activitats d’ADFO: Rehabilitació Eqüestre, Grup de suport, Curs de
Voluntariat, Català ...
Derivacions a activitats i recursos municipals: Formació ocupacional, formació d’adults...
Coordinació amb serveis socials de casos concrets.
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9. Servei de Voluntariat
Des de principis d’aquest any hem endegat el Servei de Voluntariat d’ADFO. Aquest servei
respon a la necessitat que tenen un sector dels nostres usuaris, majoritàriament, persones
amb grans discapacitats.

El Servei de Voluntariat pretén disminuir l'aïllament social que pateixen algunes persones amb
discapacitats físiques sovint degut als seus greus problemes de mobilitat o de comunicació.
El servei es porta a terme mitjançant el foment d'activitats d’oci o lleure que oferim des de
l’associació o també hi ha la possibilitat de donar suport a través d’un voluntari/ària a la
realització de les AVD (Activitats de la Vida Diària).
Amb aquestes activitats i la relació amb i entre els voluntaris esperem que millorin les
capacitats funcionals, comunicatives i relacionals de les persones discapacitades.

Val a dir que alguns dels voluntaris d’ADFO són també usuaris, és a dir, persones
discapacitades que tot i la seva situació i/o característiques, s’ofereixen per a poder col·laborar
en les tasques o activitats que reben a l’associació.

Per poder portar a terme aquest servei, hem elaborat una fitxa de sol·licitud de voluntariat per
a aquelles persones o activitats en les quals es requereixi d’un servei concret i una fitxa de
voluntari en la qual la persona interessada a formar part de la borsa pot donar-se d’alta i oferir
els seus serveis.

El Projecte de Voluntariat es desenvoluparà a través de quatre Programes, que són:
1. Programa d'Acompanyament.
2. Programes de Sensibilització, Prevenció i Divulgació informativa.
3. Programa d'Oci i Temps Lliure (activitats d’ADFO).
4. Programa de Suport en campanyes i serveis d’ADFO.

Actualment hi ha 106 persones inscrites a la Borsa de Voluntariat. Aquests voluntaris han
col·laborat en diferents activitats que organitzava ADFO i/o serveis de voluntariat que ens
havien sol·licitat els nostres usuaris durant tot l’any i que es resumeixen de la següent manera:
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Suport Servei Transport
Adaptat
Venda roses Sant Jordi
Manlleu
Venda roses Sant Jordi Vic
Suport en la Fira d’Entitats
de Manlleu
Confecció obsequi Fira
caravaning
Activitat CR plaça major de
Vic
Suport en la Fira d’Entitats
de Vic
Campionat de Bàsquet de
les Autonomies
Suport al grup informàtica
Suport al grup Rehabilitació
Aquàtica
Acompanyament d’un
usuari a la piscina
Suport a un usuari a un
Esplai
Suport al grup de Ioga
adaptada
Suport a un usuari al curs
d’informàtica
Xerrada Hort Urbà (UVic)
DNeu – Saló de la Muntanya
Exposició Hospital Sant
Jaume
Informació 3 desembre
(Manlleu)
Informació 3 desembre (Vic)
Gravació del vídeo de
Fundació ARETÉ
Suport en el Joc de l’Oca
Elaboració d’un obsequi per
les Nàiades
Participació en el Circuit per
Vic amb CR
Encartar mailings trimestrals
d’ADFO
Suport en Rehabilitació
aquàtica dissabte
Suport servei voluntariat

(*) Tipus de
voluntariat
1
2
3
4
X

Nombre de
voluntaris

Sol·licitud coberta

4

SI
X

X

8

X

X
X

15
Grup participació

X
X

X

25

X

X

2

X

7

X

6

X

1
7

X
X

X

2

X

X

2

X
X
X
X

X

X

1

X

X

1

X

X
X
X

3
18
12

X
X
X

X

12

X

X
X

9
1

X
X

X
X

7
2

X
X

X

6

X

8

X

X
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(*) Tipus de Voluntariat:
(1)

Programa d'Acompanyament.

(2)

Programes de Sensibilització, Prevenció i Divulgació informativa.

(3)

Programa d'Oci i Temps Lliure (activitats d’ADFO).

(4)

Suport en campanyes i serveis d’ADFO.

Des d’inici d’any hi ha hagut 26 sol·licituds pel servei de voluntariat, 2 de les quals no s’han
pogut cobrir ja que la demanada de suport per un usuari a l’Esplai és els caps de setmana i és
difícil trobar el perfil del voluntariat disposat a donar aquest servei, i l’altre, suport en
Rehabilitació aquàtica (dissabte) és per l’inici del 2010.
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10. Col·laboració Fundacio Nani Roma: Projecte Mauritània
La Fundació Nani Roma i ADFO han estat, durant set dies, a Mauritània per tal d'activar el
projecte humanitari recolzat per ambdós. Les 6 tones de material recollit, s’han fet arribar
directament a la capital del país. Part de la població mauritana, a la qual va dirigit el projecte,
reb calorosament a la delegació , qui ha viatjat fins a la capital mauritana per posar en marxa
els diferents "tallers" especialitzats que conformen la base del projecte.

L'essència del projecte, resideix en la creació d'una sèrie de tallers (tallers metal·lúrgics, tallers
de confecció de roba, tallers de sucs, etc .....), dividits en petits projectes, els quals, un cop
consolidats, busquen la auto sostenibilitat. Això sí, sempre, gestionat pels propis mauritans.

A més, el Projecte Mauritània té la creació d'un centre propi FUNDACIÓ NANI ROMA a la
capital Mauritana, el qual es convertirà, a partir d'ara, en el centre neuràlgic per a la seva
gestió. Així doncs, els esforços es basen en vetllar pel bon funcionament dels tallers, a
aconseguir un model auto sostenible, la posada en marxa d'un sistema de microcrèdits, i
impartir la formació necessària per a la inserció laboral de les persones discapacitades.

Informació detallada de les diferents accions realitzades:
 HOSPITAL NACIONAL de Nouakchott:
Dotació de material específic per a la posada en marxa d'una sala de Hemodiàlisi, conformada
per 10 màquines i 15 llits, a més d'altres aparells quirúrgics com ara desfibril·ladors, aparells
d'anestèsia i bisturís elèctrics.

 FEMANPH (Federació Mauritana per a les persones Discapacitades)
Dotació de material, cadires de rodes, pròtesis, etc.
 Activació tallers
Posada en marxa de tallers de tints per a les dones discapacitades + (aportació de material
necessari).
Posada en marxa de tallers de costura, amb l'aportació de màquines de cosir i teles per a la
fabricació.
Activació taller de sucs i melmelades.
Activació taller de metal·lúrgia amb l'aportació de diferents eines necessàries per al
funcionament del taller.
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(Per l'activació dels diferents projectes, se'ls ha dotat d'un local, seu central del projecte
Mauritània, i se'ls ha equipat amb màquines de cosir automàtiques, fils, tints, teles, neveres,
etc, a més d'oferir uns cursos de formació especialitzats).

 CENTRE L 'ESPO:
Centre de maternitat al qual s'ha dotat d'un generador de corrent, nevera de gas per a la
conservació de medicaments, instrumental i medicació necessària per parts. Posada en marxa
d'un CREN (Centre de Nutrició), menjador amb capacitat per a 30 persones (mares i fills)
desnodrits on se'ls alimenta i se'ls fa un seguiment. Tot això amb el suport d'una llevadora en
contínua formació.
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11. Programa INCORPORA
El SIL Osona forma part del grup d’entitats que dins del programa INCORPORA vetllen per
inserir laboralment a l’empresa ordinària als diferents col·lectius de persones amb risc
d’exclusió social i amb algun tipus de discapacitat.
Aquest programa de l’Obra Social “la Caixa” es duu a terme a les comarques d’Osona i el
Bages, i les entitats que en formen part són: AMPANS, Associació Sant Tomàs, ADFO, Càritas
Diocesana de Vic i Creu Roja Osona.
Per aconseguir aquest objectiu per una banda es potencia de manera directa la capacitat
d’inserció de les organitzacions socials adherides al programa i per l’altra es contribueix a la
sensibilització i la recerca d’oportunitats d’inserció de les persones en risc d’exclusió social.

a)

Relació de convenis

En aquest període s’han signat dos convenis de col·laboració amb empreses.
COMERCIAL COMELLAS GURB S.L.
CURTIDOS CODINA
SAS. Serveis Auxiliars de Sanitat

b)

Activitats realitzades i materials editats

En la vigència d’aquest conveni del programa INCORPORA hem participat en les següents activitats
que han tingut el suport de l’obra Social de La Caixa:
Assistència al I Congrés INCORPORA.
Assistència a la Jornada LA DIFERÈNCIA NO ÉS DESIGUALTAT organitzada per el Projecte Atenea,
l’Ajuntament de Vic i la Diputació de Barcelona (s’adjunta díptic escanejat)
Assistència a les Jornades TRENCANT MOTLLOS, 4 i 5 de desembre. El repte de l’ocupació per a les
persones amb una discapacitat que modifica el seu perfil de competències. Organitzada per Fundació
ECOM, Federació ACAPPS, ACTAS, AMMFEINA I FSC.
 Valoració de resultats

 Al llarg del conveni, hi ha hagut un total de 8 insercions de persones amb discapacitat
física.

 Durant aquest primer any de conveni s’han donat diverses situacions que no han permès
arribar als objectius plantejats en un principi. Per una banda, el fet de que es tractés del
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primer any de funcionament del Grup INCORPORA Barcelonès Nord, ha fet que
necessitéssim un temps per conèixer el funcionament del programa, les altres entitats i el
protocol a seguir al presentar-nos a organismes oficials i empreses.

 Per altra banda,cal destacar que el tècnic d’empresa de l’entitat ha estat en situació de
baixa per problemes de caràcter familiar, per tant no s’han pogut fer totes les visites
d’empresa desitjades.

 I en darrer lloc, la situació d’actual crisi econòmica ha provocat que, a partir del mes de
Juliol de 2008, les ofertes de feina d’empreses hagin estat molt escasses. Aquesta manca
d’ofertes ha incidit de manera molt clara en el nombre de persones inserides.

 Pel que fa a les empreses vinculades al programa, han estat un total de 17, amb tres de
les quals hem signat conveni de col·laboració. En aquest sentit valorem molt positivament
aquests dos convenis signats amb empreses ja que és de preveure que al llarg del 2009,
se’n derivin noves ofertes de feina .

 Incidències i fets rellevants.

 Com a incidència important caldria remarcar novament, la crisis econòmica i financera
que està afectant el mercat de treball i en especial els col·lectius més desfavorits com és
el que atenem des de la nostra entitat. Hem pogut detectar que el sector industrial s’ha
parat totalment al llarg d’aquest any, sector que en etapes anteriors oferien un nombre
important d’ofertes de feina.
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INFORMACIÓ INSERCIONS
Nº INSERCIONS
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III.

PLANIFICACIÓ D’ACCIONS PER L’ANY 2011

Accions a iniciar al 2011

a)

Consolidació Grups de suport a familiars i cuidadors/ores.

Tradicionalment han estat les famílies les que han assumit la cura de les persones dependents,
a través del què s’anomena “cura o suport informal”.
La cura informal és una forma de relació que inclou valors com el desenvolupament personal,
el respecte per l’altra persona, l’autonomia, la dedicació, l’afectivitat i la solidaritat. Les
famílies que cuiden i atenen en el seu propi domicili a una persona gran i /o amb dependència
viuen, en freqüència, la situació com un problema, degut a l’exigència progressiva que implica
les situacions de la cura informal i sovint perquè no han rebut formació per la tasca de
cuidador/ra (en un 93,2% dels casos). L’atenció prolongada produeix també un desgast físic i
emocional, sentiments de depressió, falta de motivació, d’iniciativa, aïllament social, etc.

Els grups de suport als familiars serveixen per tenir la solidaritat i el recolzament dels altres,
per veure en els altres cuidadors el que no som capaços de veure en nosaltres mateixos. Per
tot això, les dinàmiques de grups esdevenen un nou marc d’intervenció per treballar d’una
manera integradora i globalitzadora la cura informal.
Aquesta iniciativa de crear grups de suport a familiars el converteix en un recurs innovador en
la societat actual.

Objectiu General:
Oferir un espai de relació, informació i formació, on els cuidadors puguin compartir
l’experiència de cuidar, afavorint que aquesta es visqui d’una manera integradora en el seu
entorn; contribuint així, en la millora de la qualitat de vida del cuidador i de la persona amb
dependència
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b)

Iniciació de la creació d’un Centre de Dia per a gent amb Discapacitat Física

Un dels serveis que es vol oferir des de l’associació és el d’un centre de dia. Aquests serà un
centre per a persones amb discapacitat física el qual ha de complir els següents objectius:
 Fer una tasca de prevenció i una tasca de suport per estimular i potenciar el
desenvolupament de les persones amb discapacitat física.
 Atendre persones amb discapacitat física que no poden integrar-se en el món laboral,
mitjançant el servei ocupacional d’inserció (SIL) i el servei de teràpia ocupacional.
 Aconseguir el màxim grau d’autonomia personal i la integració social.
 Afavorir el manteniment en el domicili.
 Donar suport a la família
 Rehabilitació

c)

Creació de l’Empresa d’Inserció Sociolaboral

Creació d’uns Empresa d’Inserció Sociolaboral per tal de potenciar la inclusió laboral de les
persones amb discapacitat física i situació de risc d’exclusió social.
La principal acció es desenvolupa en la gestió de la Botiga de l’Hospital General de Vic,
assumint la seva gestió a través d’un conveni amb el Consorci Hospitalari de Vic.
Així mateix, l’entitat es proposa assolir un mínim de 5 convenis anuals vinculats a l’EIS que
ofereix la Contractació de Serveis a entitats públiques i privades de la comarca.
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