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La Fundació Privada Vallès Oriental celebra els 50
anys del seu naixement històric
L'any 1965, un grup de pares i mares van iniciar un projecte que va anar consolidant-se
gràcies al seu compromís, esforç i perseverança. Tenien un objectiu clar, aconseguir per
als seus familiars el reconeixement dels seus drets com a persones iguals a la resta de
ciutadans i ciutadanes. A mesura que van anar passant els anys, es van anar integrant
altres pares i mares que tenien els mateixos objectiu per als seus fills i filles. Tenir els
mateixos recursos educatius i de formació terapèutica i laboral que la resta. Van haver de
realitzar un gran esforç, van dedicar moltes hores del seu temps personal i familiar per
tal d'aconseguir els seus propòsits. Van mantenir infinitats de reunions amb institucions
públiques d'àmbit local i nacional, amb entitats privades, amb personalitats de la
societat civil etc. per fer-les partícips del seu projecte.
La història d'aquesta institució neix de manera oficial constituint-se en una Associació de
pares denominada "Patronat Comarcal de pares de nens adolescents i subnormals". Els
Estatuts s'aproven en assemblea general escripturant-se en data 28 de juny de 1965, i
registrant-se al Govern Civil de Barcelona, d'acord a la norma jurídica de l'època, amb el
número 1. És a dir, van tenir la "gosadia" d'ésser els primers en registrar-se al registre
provincial del Govern Civil de Barcelona, acollint-se a la Llei 191/1964 d'Associacions.
Amb posterioritat, el 21 d'abril de 1991, l'Assemblea General extraordinària de
l'Associació va acordar modificar els Estatuts i, entre d'altres modificacions, afecta al
canvi de denominació que a partir d'aquell moment seria "Patronat Comarcal de pares de
persones amb disminució psíquica". La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya inscriu la modificació en els
termes transcrits en els nous Estatuts.
Han passat 50 anys des que va néixer aquest projecte tan
ambiciós, de l'esforç d'aquells homes i dones que ha fet
possible que avui, any 2015, tinguem tots l'honor - Patronat,
professionals, famílies i usuaris i usuàries - de continuar
aquest projecte, amb mètodes del nostre temps, rendint-los un
homenatge organitzant un programa d'actes molt ambiciós
durant tot l'any 2015. La història moderna de la nostra
institució l'estem escrivint nosaltres, i hem de sentir-nos molt
orgullosos del treball realitzat i del què estic segur que
desenvoluparem en els propers anys. Sempre he manifestat
que és un orgull tenir un equip de persones que aporten el seu compromís al
desenvolupament de la nostra Fundació i també n'estarien orgullosos els fundadores de
l'Associació de pares, 50 anys després.
Juan M. Monsalve
Director General de l’FVO

Primera proposta de programa d’actes de celebració
Aquests 50 anys d’història de l’entitat són una fita molt important i cal celebrar-ho amb un
programa d’actes molt rellevant:
- Un gran acte social (28 de juny): una gran festa-dinar i acte social que mobilitzarà a unes 500
persones entre persones ateses, les seves famílies, representants de tots els organismes, amics en
general de l’FVO.
- Concert de corals de Granollers i comarca (12 d’abril), recordant aquelles activitats d’àmbit
musical i social que es feien als inicis de la Fundació per a recollir donacions per al Centre
d’Educació Especial “Montserrat Montero”.
- Celebració de l'acte institucional "El dia de la Fundació" (6 de novembre), incloent el Cicle
de Conferències de l'FVO.
l'FVO
- Celebració d'activitats
activitats internes
inte rnes als centres i serveis de la Fundació.
Fundació
- Edició de la publicació especial "1965"1965- 2015: 50 anys d'història".
d'història"
- Estrena teatral "Els bruts de Vallneta" de la Companyia de
Teatre FVO (14 de novembre)
- Acte de cloenda: Concert de música a l’Auditori
l’Auditori de
Granollers
Granollers amb la col·laboració del Sr. Claudi Arimany amb
la proposta "Clàssic meets Jazz" a càrrec del grup de músics
format per Claudi Arimany, flauta; Eduard Sànchez, flauta;
Santi Escura, piano; Manuel Vega, contrabaix; i Antoni Gadea,
bateria.
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El Patronat i la Direcció General de l'FVO estan molt satisfets de poder informar que el projecte
social de la Casa de Lleure ja és una realitat i que s'ha realitzat, amb un gran èxit la primera
experiències. En concret, les obres i l’equipament de la Casa estan completament finalitzades. I la
Residencia i Centre de Dia "Valldoriolf" ha inaugurat la Casa de lleure de l’Escala amb una estada
de tres dies (els 27, 28 de febrer i 1 de març) un grup de sis usuaris i usuàries i tres
professionals. Van gaudir d’uns dies de lleure a la casa, remarcant que el bon equipament de la
casa, i la comoditat de tots els espais, van fer que la sortida fos un èxit!
Us animem a tots els familiars i tutors a informar-vos de les estades de Vacances per als mesos
de juliol, agost i setembre a la Casa de Lleure de l’Escala. Pregunteu al Dept. de Treball
Social de l’FVO al 93 860 02 40, una experiència per gaudirgaudir-ne!
ne !

