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“Al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual”
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Celebrem la Festa de la Gran Família
de la Fundació

Estiu 2018 a la Casa “Empúries”:
vacances per recordar!
FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

El BATEC de tardor és una edició plena de bons records, repassem tot el
què hem fet al llarg de l’estiu com les
sortides i les activitats refrescants de
la Residència i del Servei d’Habitatge
o les estades del Programa de Vacances d’estiu a la Casa “Empúries” i, al mateix temps, ens
carreguem d’energia per encarar el darrer tram de l’any
amb moltes coses encara per fer!
Com els lectors de la revista BATEC ja sabeu el darrer trimestre de l’any és especial per a la Fundació ja que celebrem la “Festa de la Gran Família de l’FVO” i l’acte institucional d’“El Dia de la Fundació”. A la secció El tema hi
trobareu un extens reportatge de la jornada amb les millors
imatges de totes les activitats que s’hi van realitzar. A banda, també trobareu l’entrevista a l’Alcalde de La Roca del
Vallès i la secció de Nous Projectes amb el seguiment de les
obres de construcció del Centre de Rehabilitació Funcional.
I com sempre, les seccions habitual de En primera persona,
l’artista de l’FVO i articles d’interès.
I com a novetat, us presentem dues noves seccions. La primera, la nova secció La veu dels professionals on el Gregorio Martín i l’Alba Fernández fan una reflexió de la seva
experiència com a professional voluntaris a la Casa “Empúries” d’aquest estiu. I la segona, un grup de persones
ateses al Servei Ocupacional d’Inserció del Centre Especial
de Treball han elaborat una notícia sobre una xerrada que
els Mossos d’Esquadra van realitzar al centre.
Esperem que gaudiu de la lectura!
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Notícies

De conformitat amb el Reglament General de Protecció
de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de
les persones físiques en el que respecta al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades),
l’informem que les dades que ens proporcioni en el seu
nom o en representació d’altra persona, es tractaran per
FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS, CIF G60249737. Domicili: Carretera
de Valldoriolf, s/n, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona).
Tel 93.860.02.40. E-mail: fundacio@fvo.cat, el qual actua com a Responsable de Tractament, i autoritza el seu
tractament, amb la finalitat de gestió de les dades de
contacte i/o per l’enviament de la revista o d’informació
relativa a la Fundació. Per tant, la base jurídica és el seu
consentiment.
És necessari que ens proporcioni les dades de contacte
que li demanem, atès que en cas contrari no podrem portar a terme les obligacions que corresponguin en desenvo-

lupament de la base jurídica que legitima el tractament.
Les seves dades, i del seu representat i persones de contacte de la seva organització, no seran cedides a persones
físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu
consentiment o si no ho autoritza una llei. No es farà cap
transferència internacional de dades. No obstant, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats
que ens prestin serveis.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i a la portabilitat de les seves dades, mitjançant
petició escrita a FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL
PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS, Carretera de Valldoriolf,
s/n, 08430 La Roca del Vallès (Barcelona), o per correu
electrònic a fundacio@fvo.cat.
La revista Batec no es fa responsable dels articles que es
publiquin.

Celebrem la Festa de la
Gran Família de la Fundació

EL TEMA

Foto de la Gran Família de l’FVO – 2018

El diumenge 7 d’octubre vam celebrar la vuitena edició de la Festa
de la Gran Família de la Fundació. Enguany, a l’entorn de 300
persones ateses, familiars, professionals, amics i amigues de la
Fundació ens hem reunit per a compartir una jornada festiva amb
activitats pensades per a totes les edats.
La festa s’ha iniciat amb una visita a les parades informatives i
d’artesania dels centres i serveis de la Fundació, on a banda de
tenir l’opció de comprar petites pecs d’art fetes per les persones

ateses, també es podia rebre la informació dels tallers i activitats
que es realitzen, sortides a la Casa “Empúries” i conversar amb
els professionals que en són responsables. A les 11h s’han iniciat
les activitats esportives, amb un apassionant partit de futbol i
una renyida competició de petanca. Per aquelles persones que
necessitessin descansar, a la sala Sílvia Ramada es podia reposar
mentre es visionaven els diversos vídeos, actuals i històrics, de la
Fundació.

Disputat partit de futbol
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EL TEMA

Visionant dels vídeos
històrics de la Fundació a
la sala Sílvia Ramada

Competició de petanca

Acte institucional
A les 12h, s’ha iniciat l’acte institucional de “El Dia de la Fundació”
amb la benvinguda a tots els assistents càrrec del Sr. Esteve Clopés,
Secretari del Patronat, agraint la presència de tots els assistents i
valorant positivament que cada any ens acompanyin les famílies
de les persones ateses en aquesta jornada. A continuació, l’Alcalde
de La Roca del Vallès, el Sr. Carles Fernández, ha exposat l’orgull
del municipi de poder comptar amb una entitat social com és
la Fundació, pel seu treball i dedicació vers les persones amb
necessitats especials i va agrair al Patronat, Direcció General i equip
de professionals la seva tasca per impulsar aquest projecte social.

El Secretari del Patronat, el Sr. Esteve
Clopés, donant la benvinguda als
assistents
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EL TEMA

El Sr. Juan M. Monsalve, Director General de l’FVO, exposant el projecte de responsabilitat interna de la Fundació

A continuació, el Director General de la Fundació, el Sr. Juan
M. Monsalve, ha compartit amb els assistents el model de
responsabilitat social interna de la institució, un model basat en
primer lloc en la pròpia natura de la Fundació com a entitat de
caràcter social. “Fa 53 anys que es creen les arrels històriques de
la institució amb l’objectiu fundacional de oferir assistència social
i oferir uns recursos per a les persones amb discapacitat de la
comarca” ha exposat el Sr. Monsalve. Però en l’etapa moderna de la
institució, els darrers 28 anys, s’ha aprofundit en aquest compromís
fundacional “garantint també els recursos de futur” a través de la
posada en funcionament dels diversos projectes de llar residència
com per exemple el complex de Llars “El Cinquantenari” i “El
Cinquantenari 2” a la ciutat de Granollers o el futur projecte de la
Llar al barri de La Torreta. “Però avui us presentem el projecte de
responsabilitat social interna de la institució que va un pas més enllà
del compromís fundacional, el projecte té per objectiu la millora de

la qualitat de vida de les persones ateses en els nous àmbits del
lleure i del benestar físic” ha apuntat el Sr. Monsalve. En concret, el
projecte de responsabilitat social interna es basa, en primer lloc, en
oferir un lleure integrador a les persones ateses a través de la Casa
“Empúries”, projecte molt ambiciós del Patronat dut a terme a l’any
2014 i que permet que per exemple aquest estiu hagin gaudit d’uns
excepcional dies de vacances a 130 persones ateses dels diversos
centres i serveis de la Fundació.
En segon lloc, ha continuat comentant el Sr. Monsalve, es basa
en la construcció del Centre de Rehabilitació Funcional, unes
instal·lacions pioneres de rehabilitació funcional, basada en diverses
activitats de psicomotricitat i activitats aquàtiques, que es posarà
en funcionament a inicis de l’any 2019. Però aquest projecte de
responsabilitat social interna és “un projecte consolidat i dinàmic,
del qual és imprescindible el suport de l’equip de professionals”.

Els assistents a l’acte institucional
d’“El Dia de la Fundació”
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Reconeixement públic del Patronat

La família Requena rebent el reconeixement públic del Patronat de la Fundació

A continuació, s’ha iniciat un dels moments més emotius de la
jornada, l’entrega del reconeixement públic del Patronat de l’FVO.
Enguany, el Patronat de la Fundació Privada Vallès Oriental ha
fet entrega del reconeixement públic institucional a l’empresa
Excavacions i Obres Públiques REQUENA, S.A. pel seu compromís,
implicació i solidaritat amb el projecte social d’atenció a les persones
amb discapacitat intel·lectual de la nostra institució.
El Secretari del Patronat, Sr. Esteve Clopés, ha destacat que
Requena ha estat sempre al costat de la Fundació des dels inicis
de la institució. El Director General de la Fundació, el Sr. Juan M.
Monsalve, ha comentat que per ell és una alegria atorgar aquest

merescut reconeixement, i molt especialment al Sr. Josep Requena
Sánchez, persona entregada i gran treballadora, un mirall pel seu
sacrifici i esforç vers les entitats socials i des de fa més de 45
anys, i molt especialment els darrers 28 anys amb la seva direcció,
col·laborant molt estretament amb la Fundació per a la millora de
les instal·lacions i obres desenvolupades al llarg de tots aquests
anys. El Sr. Josep Requena, al recollir la placa de reconeixement
i la imatge institucional de la Fundació, ha agraït el reconeixement
i ha recordat que sempre ha estat al costat de la institució ja des
del moment en que la família Anfruns, i en especial el Sr. Jaume
Anfruns i Janer, li va explicar el projecte social i en va conèixer els
membres del Patronat i la seva Direcció General.

Un espectacle de màgia, la gran paella
de germanor i fi de festa musical
I sobre les 13h, es va iniciar l’espectacle de màgia amb el Mag
Koko, que va sorprendre a tots els assistents i ens va divertir.
Després de la foto de família, es va iniciar la gran paella per a 300
persones! Per concloure la jornada amb una zona de ball molt
animada amb el “dj” de la Fundació, el Javi Tuárez ATE de la
Residència.
Divertida actuació del
Mag Koko

Una gran, i boníssima paella, per a més de 300 persones.
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Molta marxa al ball final

A PROP

Entrevistem l’Alcalde de
La Roca del Vallès, el Sr. Carles Fernández

Com a benvinguda de l’acte institucional de “El Dia de la Fundació”,
celebrat el diumenge 7 d’octubre en el marc de la jornada festiva
de “La Festa de la Gran Família de la Fundació”, l’Alcalde de La
Roca del Vallès, el Sr. Carles Fernández, va expressar el compromís
ferm del municipi de La Roca vers el projecte social de la Fundació.
Aprofitem aquesta jornada per a conversar-hi en aquesta edició de
la revista BATEC.

Quina valoració fa de la seva arribada a l’alcaldia de la Roca del
Vallès?
Vam arribar al govern amb el compromís de posar al ciutadà al centre
de la política municipal i amb l’objectiu de construir conjuntament
un poble més just i desenvolupat, empoderar els nostres veïns i
veïnes amb noves eines i recursos i fer-los partícips directes de la
construcció del present i el futur de la Roca del Vallès. I en això
estem treballant. Aquest ha estat, és i serà un dels pilars bàsics de
la nostra acció de govern.
Hem assumit, doncs, aquest repte amb il·lusió i empenta i amb la
voluntat de ser propers a la gent i atendre les demandes dels veïns
i veïnes. Una tasca sempre al servei del ciutadà que hem entomat
amb responsabilitat des del primer dia de mandat i que al darrere hi
té un equip humà, cohesionat i fort. En aquesta línia, vull destacar
i posar en valor la bona entesa entre les dues forces polítiques que
formem el govern, un esperit de col·laboració i treball conjunt que
ens ha permès actuar com a bloc i sumar sinergies, cadascú des
de la seva visió, per tal de millorar poc a poc el poble que tots ens
estimem.
Com encara aquest darrer tram del mandat?
Amb moltes ganes i la màxima motivació de seguir treballant
per a la Roca del Vallès. Assumir els reptes implica compromís i
responsabilitat, així com estar al costat dels veïns i de les veïnes i
compartir els seus problemes per treballar conjuntament per una
vila millor que permeti a tothom mirar al futur amb confiança i
il·lusió.
Aquesta és una de les màximes que ens vàrem marcar en el pacte
de govern entre el ERC i PSC; i, per tant, també serà una de les

prioritats de l’acció de govern en aquest últim tram de mandat. El
nostre objectiu, doncs, és seguir treballant com fins ara per donar
compliment als compromisos i al projecte polític de poble que ens
vàrem fixar i que ens permetrà fer de la Roca del Vallès un poble
integrador i preparat per als reptes de present i futur.
Aquesta línia de treball, a més, ha de permetre oferir als roquerols
i roqueroles una administració cada cop més eficaç, eficient,
transparent, oberta i diligent que doni resposta a totes les seves
necessitats.
Com s’integra la defensa dels drets de les persones amb discapacitat
en les polítiques socials de l’Ajuntament de la Roca del Vallès?
La Roca del Vallès, el seu teixit associatiu, la seva ciutadania i el
consistori sempre hem tingut una sensibilitat i una atenció especial
envers les necessitats de les persones amb discapacitat. No en va,
som seu i col·laborem estretament amb diverses entitats socials
que treballen diàriament al municipi i al nostre entorn pel benestar
d’aquest col·lectiu.
Des de l’Ajuntament treballem per garantir la igualtat de drets de
totes les persones, així com una mateixa accessibilitat als serveis
bàsics. Però per poder garantir aquesta igualtat cal tenir especial
cura d’aquells col·lectius que tenen necessitats especials, a fi
d’evitar l’exclusió social i garantir l’accés universal als serveis
municipals. Per tot plegat, treballem des de fa prop de 20 anys de la
mà de diverses associacions com la Fundació Privada Vallès Oriental
per tal d’anar introduint mesures que facin més fàcil la vida diària
de la població amb discapacitat. Més concretament, hem signat
diversos convenis amb aquestes entitats encaminats a promocionar
la inserció laboral a la vila de les persones amb discapacitat. I, al
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mateix temps, tots els projectes d’urbanització i d’equipaments
públics endegats pel consistori es regeixen pel principi de garantia
de l’accessibilitat universal.

constant, fluïda i positiva que ens ha permès endegar conjuntament
iniciatives diverses que, al meu entendre, han resultat positives en
termes de benestar i atenció a les persones amb discapacitat.

Amb tot, som plenament conscients que encara queda molt camí per
recórrer en l’objectiu compartit de potenciar i garantir l’autonomia
personal i la integració social i professional de totes les persones
amb discapacitat, però estem satisfets de la feina feta fins ara.

En un futur, creu que es podria ampliar aquesta col·laboració?
Quina mena de projectes socials podrien endegar de forma conjunta
l’Ajuntament i la Fundació?
Des de l’Ajuntament sempre estem oberts, en el marc de les nostres
competències com a administració i dels recursos disponibles, a
establir noves sinergies i col·laboracions amb totes les entitats socials
que treballin pel bé del municipi i de la seva gent, sigui el col·lectiu
que sigui. I la Fundació no n’és una excepció. El seu treball al servei
d’un col·lectiu tan sensible és encomiable. Així doncs, tots aquells
projectes de nova cunya que sorgeixin i que puguem treballar
conjuntament en pro del col·lectiu de persones amb discapacitat,
els estudiarem detingudament amb l’objectiu d’ampliar i reforçar el
vincle amb aquesta entitat, amb qui compartim un mateix horitzó.

Què significa pel municipi de la Roca del Vallès comptar, entre les
seves entitats, amb una Fundació dedicada a l’atenció de les persones
amb discapacitat intel·lectual?
Per a la vila és un orgull i és de vital importància comptar al municipi
amb entitats com la Fundació Privada Vallès Oriental, que són de
referència, no només a la Roca del Vallès, sinó arreu del territori, en
l’atenció de proximitat a les persones amb discapacitat intel·lectual i
en la potenciació del seu benestar i el de les seves famílies.
En aquest sentit, des del consistori ens hem esforçat per a facilitar
la implantació i el desplegament de projectes com el de la Fundació
Privada Vallès Oriental que reforcen i potencien l’acció de govern
en aquesta matèria. I som plenament conscients que esdevenen un
punt de referència i de suport per a la població amb discapacitat i
per a les seves famílies i faciliten un servei de proximitat a tots els
nostres veïns i veïnes.
Com valora la col·laboració existent actualment entre l’Ajuntament i
la Fundació?
En matèria d’atenció al col·lectiu de persones amb discapacitat,
l’Ajuntament i la Fundació Privada Vallès Oriental compartim
una mateixa sensibilitat i voluntat. Així, la relació entre ambdues
institucions ha estat sempre de proactivitat i de màxima col·laboració
en la vetlla pels drets del col·lectiu.
Al llarg de les darreres dues dècades hem mantingut una relació
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Quin missatge, en general, vol traslladar al col·lectiu de persones
amb discapacitat, les seves famílies i als professionals que treballen
al sector de cara a aquests propers quatre anys?
A tot el col·lectiu, a les famílies i als professionals del sector els vull fer
arribar un missatge encoratjador i d’esperança. La societat és cada
dia més conscient de la realitat de les persones amb discapacitat i
de la necessitat de treballar conjuntament per garantir-ne els seus
drets i facilitar-ne la seva integració.
Aquesta sensibilització ciutadana creixent i l’estreta col·laboració
entre les administracions i les entitats com la Fundació Privada
Vallès Oriental ha anat acompanyada de la millora continuada de
l’atenció a les persones amb discapacitat. Així, avui en dia, s’ofereix
un entorn molt més conscient que anys enrere i un servei integral
al col·lectiu que permet actuar de forma personalitzada i incidir en
la inserció laboral i la integració de totes les persones en funció del
seu grau de discapacitat.

“Emp úries”

Al parc de les olors

Acabem de finalitzar el Programa de Vacances d’Estiu de
la Casa “Empúries” i ens sentim molt orgullosos. Aquests
mesos de juliol, agost i setembre han participat, gaudint
d’uns dies d’activitats lúdiques, de lleure i descansant
lluny de la rutina habitual, més persones ateses que en
cap dels altres anys. I això ha estat possible gràcies a un
gran equip de professionals voluntaris.
En concret, aquest estiu de 2018 s’han realitzat un total
d’11 estades de vacances a la Casa “Empúries” (el mateix
nombre que el període d’estiu de 2017), en concret al
llarg del període del 06 de juliol al 02 de setembre: 5 al
mes de juliol, 5 al mes d’agost i 1 al mes de setembre. En
total, són 34 nits a la Casa “Empúries” amb una estada
mitjana de 3 nits. Aquest projecte social, ha permès que
123 persones ateses als centres i serveis de la Fundació
gaudissin d’uns dies de lleure. Enguany el nombre de
persones ateses que han participat del programa de
vacances d’estiu ha augmentat en 21 persones ateses
(per les 102 que hi van participar a l’any 2017, un 20.58%
d’augment en al participació) acompanyats per un equip
de 38 professionals voluntaris, 6 més que respecte a l’any
anterior (32 a l’any 2017).

Gaudint de la piscina de la Casa “Empúries”

Al llarg d’aquestes 11 estades, s’han realitzat moltes
activitats i sortides aprofitant el bon temps. L’activitat més
gaudida ha estat les remullades a la piscina de la Casa i
la platja; però també s’ha anat a l’espai White Summer, a
visitar les poblacions properes i molt en especial Girona i
Figueres; hem navegat per les Illes Medes i hem gaudit
del trenet turístic de L’Escala; hem jugat al futbolí i al billar
i hem sortit de nit; hem aprofitat totes les festes majors i
hem “disfrutat” de la gastronomia de la zona, amb paelles,
pizzes, kebabs i molt més! Ha estat un gran estiu, unes
vacances inoblidables!!! A continuació, us mostrem un
resum en imatges de les diferents estades:
Excursió amb el trenet turístic
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Visita a la Fundació Mona

Sopant a la fresca a la Casa “Empúries

Navegant per les illes Medes

També hem sortit de nit

I de visita als pobles i ciutats propers, a la foto de visita a Girona

I hem fet una mica el boig a la platja

PROGRAMA ANUAL D’ACTIVITATS DE CENTRE
Ja està en funcionament el Programa Anual d’Activitats pel darrer
tram de l’any 2018. En concret, del 22 al 25 de setembre, el Servei
d’Habitatge va organitzar una estada on van poder gaudir del bon
temps i anar a la platja, a la piscina, fer una visita teatralitzada a
les runes d’Empúries, sortir a la nit… s’ho van passar la mar de
bé! I del 28 al 30 de setembre, un grup de persones del Centre
Especial de Treball “Xavier Quincoces” van fer una escapada de cap
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de setmana a la Casa “Empúries” i van anar a un concert, al Museu
de l’anxova i la sal, van passejar pel camí de ronda i van sopar i
dinar de restaurant. Les properes sortides previstes són del 8 al 10
d’octubre i del 24 al 26 d’octubre pel Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces” i del 24 al 26 d’octubre i del 13 al 15 d’octubre per la
Residència i Centre d’Atenció Especialitzada “Valldoriolf”.

La veu dels
professionals

A la Residència “Valldoriolf” de l’FVO, les persones ateses segueixen
una rutina, per així garantir una estabilitat i benestar en ells i elles.
Tots els monitors i monitores atenem a les persones residents amb
un Programa Centrat en la Persona (PCP), és a dir, garantim a la
persona ser escoltada de forma verbal, per senyalitzacions o per
moviments que indiquen que és el que necessita.

En definitiva, per les persones residents la Casa “Empúries”, els
beneficia emocionalment, ja que surten de la seva rutina i arriben a
la Residència plens d’energia, per la pròxima sortida.
Gregorio Martin i Alba Fernández
Auxiliars Tècnics Educatius Residència i Centre d’Atenció
Especialitzada “Valldoriolf”

En aquest centre hi ha plantejades una sèrie d’activitats, on tots
d’una forma o d’altra hi participen. Hi ha activitats que es realitzen
internament i d’altres externament com la sortida a la Casa
“Empúries”. És una sortida on passen uns dies, per poder gaudir de
les diferents instal·lacions que ofereix aquesta casa, com la piscina,
el jardí, el menjador, la cuina, i les habitacions. Ells i elles gaudeixen
molt d’aquests espais, ja que senten la llibertat de moure’s pels
diferents llocs, i fer sempre amb la supervisió i la verificació del
monitor/a el que vulguin.
Aquest estiu per poder realitzar aquestes estades, hem fet un equip
de monitors/es que està compost pel Pepe, el Javi, la Irene, el
Gregorio i l’Alba. Amb les seves diferents facetes han aconseguit
que en cada grup que hi ha anat, gaudeixin tant les persones ateses
com ells. Pepe i Alba aporten al grup l’estabilitat perquè els nois i
noies no els faltin de res, Irene i Javi aporten el bon funcionament de
tot el tema logístic, i Gregorio ha sigut el responsable que ha verificat
que les diferents tasques es realitzin amb eficàcia. En conjunt, han
aconseguit que entre tots gaudeixin d’aquesta experiència i sigui
inoblidable.
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Centre de Rehabilitació Funcional

Les obres de construcció del Centre de Rehabilitació Funcional
que la Fundació està duent a terme als terrenys propietat de la
Fundació a Valldoriolf segueixen un ritme dinàmic. S’han executat
les següents actuacions segons el calendari previst:
- S’han finalitzat els treballs de l’estructura metàl·lica de la coberta
- S’han fet els treballs de col·locació de la primera capa de la coberta
metàl·lica de la zona de les piscines incloent la barrera de vapor.
- S’ha executat pràcticament la totalitat dels conductes de ventilació
i renovació d’aire de la zona de vestidors i la sala polivalent.
- S’han col·locat tots els bastiments per a rebre els tancaments
d’alumini de l’edifici.
- S’estan executants els treballs de col·locació de llindes metàl·liques.
- S’han començat els treballs de tancaments amb plaques de guix
laminat, tant interiors com de façana.
- S’estan executant les instal·lacions de fontaneria de la piscina a la
planta soterrani.
- S’han finalitzat els treballs de revestiments verticals a la zona de
vestidors de piscina i sala polivalent.
- S’ha pavimentat tot els passadís posterior.
- S’ha executat el tancament de filat metàl·lic de la planta coberta
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entorn de les màquines exteriors (coberta de grava)
- S’han fet les bases de formigó per a rebre les maquines exteriors
de climatització i escalfament d’aigua.
- S’ha instal·lat reixa de sanejament a l’accés de la planta soterrani,
i instal·lat la guia per a la porta corredissa.
- Finalitzats els treballs d’aïllament tèrmic i última capa de la coberta
metàl·lica.
- S’ha executat el 90% dels tancaments de façana i trasdosats
interiors.
- S’estan executant els treballs de l’estructura suport dels faldons
de la façana est
- S’estan executant els treballs d’ignifugació de l’estructura metàl·lica
de la coberta
- S’estan executant preinstal·lacions d’electricitat, enllumenat,
megafonia, plaques solars, climatització, etc.
- S’han començat els treballs del mur d’ecobloc a la zona sud de
l’edifici.
- S’ha instal·lat la porta de tancament de la planta soterrani.
Us mostrem l’evolució en imatges d’aquest projecte de construcció
del Centre de Rehabilitació Funcional:
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Gestió per competències:
valoració del rendiment

Dept. de
Recursos
Humans

La valoració del rendiment és una eina fonamental
per reforçar el compromís i la implicació dels
professionals vers el nostre projecte institucional,
promovent un espai per la comunicació directa entre
cada professional i el seu superior per traslladar
necessitats i expectatives,
per reconèixer i reforçar els
punts forts, per detectar
necessitats de formació i
per establir compromisos
compartits en pro de la millora
continua. Permet a més,
identificar professionals amb
potencialitat per assumir a mig
i llarg termini llocs de treball
de major responsabilitat.
Més enllà dels coneixements
i
competències
tècnic‐
professionals dels treballadors
i treballadores, avui en dia la
nostra realitat ja demanda
professionals que posseeixin
determinades competències
determinades per a donar
una resposta adequada al que
requereix el dia a dia.
L’acompliment excel·lent dels professionals depèn
més de les seves característiques personals que de
les dades curriculars, els coneixements, etc., els
quals són requisits imprescindibles, però no són
suficients per sí mateixos. Són les competències les
que expliquen la diferència entre un acompliment
normal i un acompliment excel·lent.
Aquestes característiques personals són intrínseques
a les persones i intangibles, però la metodologia de
la gestió per competències ens ajuda a convertir-les
en tangibles a través d’evidències de comportament
observables. Per aquest motiu, es poden avaluar de
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forma objectiva a través del qüestionari de valoració
del rendiment i es poden desenvolupar.
Per aquest motiu hem adaptat la valoració del
rendiment que vam introduir a l’FVO l’any 2010, per
adequar-la a les necessitats actual i futures, vetllant
per un funcionament intern basat en la qualitat
del servei, l’eficàcia i l’eficiència dels recursos
organitzatius per a donar resposta a les demandes
de manera adequada i viable.
El nou qüestionari d’avaluació del rendiment
està integrat per 3 apartats: I Competències (8
competències mesurades a través de 24 ítems),
II Gestió dels coneixements (format per 4 ítems) i
III Funcions i responsabilitats (format per 3 ítems).
Aquest qüestionari l’ha d’emplenar el superior
jeràrquic directe de la persona avaluada. La seva
periodicitat serà anual.
A partir de les qualificacions introduïdes, s’elabora
un informe on es compara el rendiment actual i el
rendiment esperat a definir prèviament. Així mateix,
es comparen els resultats de les competències
actuals amb els nivells de competència requerides
també a definir prèviament.
Avaluador/a i avaluat/da mantindran una entrevista
on l’avaluador/a donarà feedback a l’avaluat/da de
les seves qualificacions per promoure la millora i el
desenvolupament professional.
El qüestionari inclou a més, un apartat de
desenvolupament professional per incloure tant
les oportunitats de millora i les accions orientades
pel seu assoliment, com les oportunitats de
desenvolupament en els casos de professionals amb
potencialitat per assumir noves responsabilitats.

Departament de Recursos Humans

A R TI

D’entre els compromisos que l’FVO ha adquirit
dins la seva política de gestió i la seva cultura
organitzacional, hi trobem el compromís amb
l’entorn i el medi ambient. L’FVO es preocupa pel
medi i és conscient dels impactes ambientals que
genera producte de les activitats que desenvolupa
als seus centres i serveis, i és conscient també de
la importància de realitzar una adequada gestió
ambiental per preservar el seu entorn i fer front el
canvi climàtic.
És per aquest motiu, i amb el ferm compromís
de minimitzar el seu impacte ambiental, prevenir
la contaminació, promoure la protecció del medi
ambient i afavorir l’estalvi energètic i de recursos
naturals, que ha engegat projectes que l’ajudessin
a assolir un comportament sostenible i respectuós
amb l‘entorn, com ara, la implantació d’un sistema
de gestió ambiental basat en la norma internacional

CLES

Dept. de
Qualitat

El Programa d’Acords Voluntaris per reduir les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
al qual està adherit l’FVO ens audita

ISO 14.001, normativa en la que està certificada
des de 2009. Però no satisfeta amb això, l’FVO va
continuar enfortint la seva estratègia enfront del canvi
climàtic adherint-se al programa d’Acords Voluntaris
per a la reducció de les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle impulsada per l’Oficina Catalana
del Canvi Climàtic.
El Programa d’Acords voluntaris és una iniciativa
de la Generalitat de Catalunya, gestionada per
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic que dóna eines,
suport i reconeixement a les organitzacions que
voluntàriament volen reduir les seves emissions més
enllà del que obliga la normativa. Aquest Programa
es va posar en marxa al juliol del 2010 i des de llavors,
més de 150 organitzacions participen en aquesta
iniciativa, reduint les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle, millorant la seva eficiència energètica,
i assolint més competitivitat. És mitjançant un Acord
que les organitzacions, entitats i col·lectius que
s’adhereixen es comprometen a fer un seguiment
de les seves emissions de gasos i establir anualment
mesures per a reduir-les.
L’FVO porta ja uns anys participant d’aquest projecte,
des del 2015 en que va signar l’Acord, i cada any
realitza un inventari o estimació quantitativa de les
emissions de gasos associades a la seva activitats, i
planteja unes mesures quantificables, verificables, i
significatives per la reducció d’aquestes emissions,
que ha d’implantar i treballar durant l’any fins a la
següent notificació de dades.
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic publica totes
aquestes dades a l’informe anual, on es poden
trobar els resultats de les emissions generades des
del 2014, així com totes les mesures implantades
des de l’adhesió en el 2015, l’estat en que es troben
les actuacions i altres dades de la implantació.
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Font: https://dtes.gencat.cat/soccc_public/AppJava/public/llistat.do?reqCode=list

Recentment hem rebut una comunicació de l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic on ens expliquen que al
llarg dels anys que porta el programa de rodatge,
han anat realitzant una sèrie de visites a les
organitzacions amb l’objectiu de verificar in situ les
dades autodeclarades, tant de l’inventari, com de les
mesures, i també amb la finalitat d’establir un canal
de comunicació directe entre l’organització i l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic per tal de plantejar
dubtes, identificar millores i compartir experiències
en la reducció d’emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle. Aquests controls són un dels requisits
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establerts en l’Acord d’adhesió i es realitzen
aleatòriament a les organitzacions adherides; i
en aquesta ocasió ha estat l’FVO la organització
seleccionada. Així, el proper 9 d’octubre rebrem
la visita dels tècnics de la l’Oficina Catalana del
Canvi Climàtic que faran un control de les dades, la
metodologia i les mesures implementades per tal de
garantir el compliment amb els requisits establerts
en el marc del Programa.
Pilar Cantón Anguita
Tècnic Dept. Qualitat
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L’atenció a la persona atesa a través de
l’acompanyament a la família
Servei
d’Habitatge

La perspectiva des d’on es treballa i s’acompanya
a la persona atesa és la Planificació Centrada en
la Persona (PCP). Aquest model ens apropa a la
persona de manera individual i tenint en compte
tot el seu entorn, així com les seves necessitats i
preferències.
Des d’aquest model es treballa per afavorir el
benestar de les persones ateses, tenint en compte
les coses importants per ella. Per tant, la família és
un del pilars més importants i per aquesta raó cal
enfocar l’acompanyament d’una manera integrada.
Els familiars es troben en situacions molt complexes,
que generen angoixes i que sovint no poden
compartir amb gairebé ningú. No és fàcil pensar
en com afavorir el benestar del seu familiar i el seu
propi. Però és ben segur que la família que se sent
entesa i acompanyada transmetrà més tranquil·litat
al seu familiar i això serà favorable per tots i totes.
Des del Servei d’Habitatge, es pensa en les persones
ateses i en els seus familiars perquè entenem que la
suma afavorirà el benestar de tots plegats, i aquest
és el nostre objectiu.
Aquest acompanyament no està definit de manera
predeterminada, sinó que en reunions tècniques es
parla de cada persona, de cada situació, de què pot
ser més adient. No s’utilitzen formes estàndard sinó
que s’observa i es defineix en funció de l’anàlisi de
la situació.
Es poden realitzar acompanyaments en diferents
sentits. En el moment d’arribada de la persona al
Servei, quan la persona expressa alguna angoixa,
quan la família necessita suport per enfocar alguna
dificultat, quan s’ha de fer un seguiment mèdic,
quan algun esdeveniment vital succeeix a la família i
trasbalsa el seu funcionament... és a dir, s’analitza i
es pensa com donar resposta en cada situació.

aparèixer moltes angoixes, pors i malestars. En
aquest procés, s’acompanya a la família per tal que
vagin coneixent als diferents professionals i els fem
partícips del procés que seguim per conèixer, tant
aquells aspectes que tenen a veure amb la cura del
seu familiar, com els gustos, desitjos i peculiaritats
que ajuden als professionals a fer vincle i afavorir el
benestar.
-La persona expressa alguna angoixa
Les persones ateses poden fer saber la seva angoixa
explicant-la als professionals d’atenció directe, a les
seves famílies o poden demanar acompanyament
psicològic en un moment determinat. En aquests
casos es valora de manera global la situació i es
busca com disminuir l’angoixa que hagi aparegut.
-Demanda de la família
La família pot sol·licitar tenir una entrevista per
tractar temes que els calgui i poden contactar amb
l’Equip Tècnic sempre que tinguin qualsevol tema
que vulguin tractar.
-Seguiments mèdics o coordinacions externes
L’Equip Tècnic pot coordinar-se amb Serveis Externs
de Salut Mental o d’altres si la situació ho requereix.
-Esdeveniment vital
Els esdeveniments vitals són moments molt
delicats que requereixen un tractament molt curós.
Són moments on sovint les famílies se senten
desbordades i costa saber com apropar la realitat al
seu familiar. Des del Servei d’Habitatge, s’acompanya
en el procés en la mesura que la família ho necessiti
o desitgi.
Per tant, l’acompanyament a la família és una forma
més d’atendre a la persona atesa i tenir una visió més
àmplia d’aquesta. L’acompanyament de la família és
del tot imprescindible per sumar esforços i vetllar
pel benestar i la qualitat de vida de la persona amb
discapacitat.

-L’arribada al Servei d’Habitatge
Aquest és un gran pas per moltes persones i les
seves famílies. I és un moment en el que poden

Marta Curriu
Psicòloga

Girona, 19
Tel. 93 879 40 00
Fax 93 870 67 48
08400 GRANOLLERS
www.immogra.com
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Salvador
Ruiz

El Salva guitarra en mà cantant Sarandonga

El protagonista d’avui és el Salvador Ruiz. És
un noi de 30 anys que viu amb la seva família
a Les Franqueses del Vallès, i assisteix al
Centre d’Atenció Especialitzada de l’FVO
des del mes de novembre de 2016.
El Salva, com tots li diem, va ingressar en
el Centre d’Atenció Especialitzada des del
Servei de Centre Ocupacional de l’FVO,
va necessitar un temps d’adaptació, de
coneixença mútua, però amb paciència per
part d’ell i del personal, amb molt de mimo,
de “carinyo” i de converses, va acceptar les
noves normes i maneres de fer del centre, i
es mostra molt content.
Pels matins, des del moment que entra
per la porta del centre, la seva energia, ens

enlluerna i el seu bon dia, ens eclipsa. Fa
mostres d’afecte a companys i companyes i
professionals, donant abraçades, emotives i
sinceres, quan vol expressar el seu content
i la seva alegria. És difícil no riure amb ell,
té una gràcia especial per explicar les coses
i és un gran imitador de cantants!
De les coses que més li agraden són la
música i la tecnologia. A vegades porta
un mòbil o una tablet, i es connecta a
Internet per seleccionar les seves cançons
preferides (Estopa, “Reggaeton”, Lolita...),
les sèries (“El Coche fantàstico”), i mirar
els vídeos que li agraden. Sap les lletres
de moltes cançons, com “Sarandonga” o

la del “Chiquilicuatre” i acompanyat d’una
guitarra o un micròfon canta i balla sense
parar, se sent el protagonista i per ell és
important!
És molt sociable i té molts amics i amigues
al centre, és molt protector amb alguns
companys i companyes i els hi fa mostres
d’afecte. Li agrada estar amb els seus
monitors i monitores, crea un lligam fort,
per comunicar allò que vol fer o té al cap.
Ell, que és una mica capritxós, ha après a
demanar les coses i a tenir paciència per
obtenir-les. Al final és un joc de respecte
mutu que les dues parts hem après a jugar.
Al centre les activitats que més li agraden
són pintar sobre els seus temes preferits, fer
trencaclosques, l’activitat de relaxació amb
els bols tibetans, tallers de cuina, les festes,
les sortides i excursions . En general tot el
que se li proposi i vulgui fer-ho, perquè sinó
li agrada o no vol ,dirà que no .
Aquest estiu, ha anat a l’Escala amb els
seus companys i companyes i ha gaudit
moltíssim. S’ha ficat a la piscina, cosa que
li ha sorprès a la seva família, perquè no
sempre vol, i en allà no ha parat de tirar-se,
com ell diu en “bomba”.
Quan li expliquem que sortirà al Batec li
agrada molt la idea, i quan li preguntem que
vol que diguem sobre ell, ens diu: “Estoy
contento y me quieren mucho”. Segur que
després, amb la seva tablet, li encantarà
veure’s en la revista en fotografies, ja que és
un apassionat de les fotos.
El Salva amb el Gregorio i la Lucy,
dos dels seus monitors
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Sara Jurado
En aquest número del Batec l’artista és la Sara Jurado, des del
2008 està al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”, al Servei
d’Orientació i Inserció-laboral (SOI). La Sara es defineix com una
persona entusiasta, a la que li agrada comunicar-se a través de l’art.
A continuació, us presentem l’entrevista que se li ha realitzat per tal
de conèixer-la més:
- Sara, què t’agrada fer en el teu temps lliure?
En mi tiempo libre, me gusta dibujar, escuchar música y disfrutar
de la familia.
- Quins tipus de música t’agrada?
Me gusta el pop y el dance. La música comercial con ritmo y que
me anima a bailar.
- I del cinema, què ens diries...?
Que disfruto mucho viendo películas. No tengo preferencias,
aunque una de mis pelis favoritas es “Atrapados en las sombras”,
protagonizada por las tortugas ninjas.

La Sara realitzant un taller artístic sobre el Guernica

- Relacionat amb l’art, quines activitats del centre t’interessen més?
Una de mis actividades favoritas es el taller de pintura, que
realizamos los miércoles por la tarde porque es entretenida, divertida
y las creaciones son realizadas por todos y todas nosotros.
También disfruto en la actividad de artesanía semanal en la que
aprendemos a utilizar diferentes a utilizar diferentes materiales y a
crear manualidades.
- Quina és la última obra artística treballada de la que t’enrecordis?
La pintura de Guernica, de Pablo Picasso. Lo que más me impactó
de esta obra son las formas imperfectas, la composición de los
personajes y el contraste y juego de colores: blancos, grises y negro.
- Podries compartir algun objectiu artístic pel proper any 2019?
En el próximo año quería apuntarme a “Trencadís” porque es una
actividad que nunca la he hecho y me gustaría aprender a crear
cosas nuevas.
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Certificats SSL dins la web corporativa
Som a l’era de la informació, l’usuari o client necessita confiar en
les transaccions realitzades a través d’internet, el certificat SSL ens
assegura que les dades són enviades al servidor correcte. Un certificat SSL és una tecnologia que dona una gran solució de seguretat
en línia, ens ajuda a garantir als visitants de la web que el lloc que
estan visitant és segur.

ningú pot llegir el seu contingut. Tot això ens porta a entendre que
la tecnologia que utilitza un certificat SSL és la transmissió segura
d’informació a través d’internet, i així confirmar que les dades estan
lliures de persones no desitjades. Per poder utilitzar un certificat
SSL, a la seva pàgina web, és de vital importància que el servidor
d’Internet que vostè va contractar, suport SSL.

Un certificat SSL serveix per donar i garantir seguretat al visitant de
la seva pàgina web, una manera de dir que el lloc és autèntic, real
i fiable per ingressar dades personals. Les sigles SSL responen als
termes en anglès (Secure Socket Layer), el qual és un protocol de
seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera integral i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari
web són totalment xifrada o encriptada. El que les dades viatgin
xifrades, ens referim al fet que s’utilitzen algoritmes matemàtics i
un sistema de claus que només són identificats entre la persona
que navega i el servidor. Al tenir un certificat SSL fiable, les nostres
dades estan encriptades, en aquest moment podem assegurar que

Un certificat SSL implementa el model preferit de seguretat en web,
conté claus digitals que protegeixen la integritat de les seves dades
al moment d’enviar i rebre. Els servidors que corren SSL creen una
via amb un xifrat únic per a les sessions privades a través d’ Internet, la clau pública del servidor està a l’abast de qualsevol persona.
És per això que utilitzen una clau pública i una clau privada: La clau
pública és per xifrar la informació, la clau privada per desxifrar-la.
En triar un certificat SSL ha de prendre compte l’abast desitjats al
seu lloc web, l’audiència que tindrà accés i finalment el tipus de
sessió que l’usuari realitzarà. En l’actualitat la majoria de les aplicacions web i servidors suporten un certificat SSL és per això que li
recomanem analitzar a profunditat la finalitat del seu lloc web i faci
una excel·lent decisió pel que fa a certificat SSL es refereix
SSL123 és el certificat thawte de nivell bàsic que la Fundació ha implementat dins la seva web corporativa, que garanteix la validesa del
registre de domini i l’autorització per a l’adquisició del certificat. A
través de la codificació SSL, el certificat garanteix que la informació
mantingui caràcter confidencial entre el teu servidor i els navegadors dels teus clients.
Font de la informació : https://www.certsuperior.com/
Albert Riera Clapés
Dani Roma Noguera
Departament de Sistemes d’Informació
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Visita de los Mossos d’Esquadra
El 18 y el 19 de septiembre por la mañana tuvimos un taller, fue muy interesante y
entretenido: vinieron dos mujeres agentes de los Mossos d’Esquadra y nos dieron una
charla sobre acoso sexual y abusos. Las agentes se llamaban Montse y Mireia, hablaron
sobre temas como el respeto, el equilibrio, el consentimiento y estima. Esperamos
repetir la visita el año que viene.
Escrito por: Mónica Carrera, Abel Gómez, Yolanda Herrera y Elena Campeny

Activitats de les àrees
Àrea d’atenció diürna
Centre Ocupacional
“Xavier Quincoces”
Sortida al Delta del Llobregat
El dia 5 de setembre un grup de persones
ateses del servei de SOI vam fer una sortida
al Delta de Llobregat, un espai d’aus
protegit, punt estratègic dins de la ruta
migratòria de la mediterrània occidental,
una reserva natural de gran importància
en la desembocadura del riu Llobregat.
Aquesta sortida està enfocada dins de
l’activitat de coneixement de l’entorn on s’ha
estat treballant prèviament els ocells que
veuríem al delta. Vam arribar pel matí i vam
començar l’itinerari marcat on hi vam trobar
una gran diversitat de paisatges: estanys,
canyissars i al final de tot, just a toca del
mar una platja protegida on trobem la
desembocadura mateix de riu Llobregat. A
primera hora ja vam poder gaudir de forces
avisaments d’aus i tortugues d’aigua, on els
nois podien reconèixer de les guies i fotos
que prèviament havien vist.

Observant les aus protegides del Delta

Las dos agentes de los Mossos en la charla de prevención de abusos

Celebrem l’arribada de les vacances d’estiu
Amb motiu de festejar l’arribada de les
vacances, el dijous 26 de juliol, dos grups
del Centre Ocupacional vàrem anar a fer
un esmorzar a Can Bassa al Restaurant “La
Milana” en furgonetes. Les persones ateses

han gaudit d’un bon entrepà i un refresc a
la terrassa del Restaurant. Al sortir, abans
de tornar al Centre Ocupacional, hem pogut
fer un tomb pel barri, aprofitant per realitzar
unes compres per la festa d’estiu.

Esmorzant a Ca la Milana

21

Activitat de piscina
Aquest mes de juliol un cop més hem
participat tots els divendres en l’activitat
de piscina de la Roca. Hem gaudit tots
plegats banyant-nos, dinant i per acabar
menjant un gelat per refrescar-nos. Bon
estiu a tothom! També durant el mes de
juliol alguns grups de l’STO hem anat a
passar el dia a la piscina municipal de la
Roca del Vallès. Les persones ateses han
pogut gaudir d’unes jornades diferents, molt
lúdiques i refrescants!

Fi de curs de l’activitat
de piscina

Sortida a Can Rius de Caldes de Montbui
Avui, divendres dia 29 de juny, el SOI
hem realitzat una sortida al Parc Can Rius
de Caldes de Montbui. De bon matí, hem
realitzat una sèrie de dinàmiques grupals

que ens han fet obrir la gana i ens han fet
riure molt.
Després de dinar hem pogut prendre un
gelat per a refrescar-nos i petar la xerrada

abans d’acomiadar-nos de l’horari d’hivern.
Hem passat molt bon dia i la valoració ha
estat molt positiva.

Petant la xerrada i fent dinàmiques de grup al Parc de Can Rius
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Activitats de les àrees
Àrea d’Atenció Diürna
Centre Especial de Treball
“Xavier Quincoces”

Foto de família del grup del Centre Especial de Treball que ha passat
uns dies de descans a la Casa “Empúries”

Col·laboracions. Aquest estiu, del 6 al 31
d’agost, s’ha continuat la col·laboració amb
les escoles de formació en jardineria, havent
acollit a dos alumnes nous en pràctiques
de l’escola de Jardineria Fundació Viver
de Bell-lloch, com a complement a la seva
formació professional.
Pel servei de jardineria del Centre Especial
de Treball, la responsabilitat d’atendre a
alumnes en pràctiques, en aquests mesos
d’una feina més intensa, representa tot
un compromís amb la formació pràctica
d’aquests futurs jardiners.
Lleure. Els dies 28, 29 i 30 de setembre
dotze treballador/es del servei de manipulats
i cuina del Centre Especial de Treball han
participat d’una sortida de cap de setmana
a la Casa “Empúries” de l’FVO.

Curs de manipulació d’aliments

El bon temps ha fet possible gaudir d’uns
dies més d’estiu, i diferència del que va
passar a la darrera sortida al juny, s’ha
pogut aprofitar per organitzar activitats a
l’aire lliure, com una passejada pel camí de
Ronda o participar de la Festa, com sempre
decidint-ho tot de manera assembleària.
Altres activitats han estat la visita al Museu
de l’anxova i la sal, un Sopar a la Pizzeria
i l’assistència a un Concert de Música en
Viu, amb la grata sorpresa que un dels
companys es va animar i ens va poder
cantar algunes cançons, per admiració del
grup i dels mateixos músics, que el van
animar i felicitar.

Formació Centre Especial de Treball. Aquet
juliol s’ha fet un nou Curs de manipulació
d’aliments per a les treballadores del Centre
Especial de Treball que donen suport al
servei de cuina. Aquesta és un formació
molt important en el seu cas, atès que en
la seva tasca del dia a dia, participen en
processos que són fonamentals pel que fa a
la manipulació aliments.
En aquest sentit, de de la Unitat de Suport
a l’Activitat Professional es preveu anar
repetint anualment aquesta formació,
garantint la interiorització dels conceptes
més importants i l’actualització i reciclatge
dels continguts. Val a dir que la valoració del
curs per part de les treballadores ha esta
molt bona.
Integració laboral. Avencem i ja arribant a
l’últim tram de l’any podem informar amb
satisfacció que el Centre Especial de Treball,
als seus diferents serveis, ha continuat
la seva tasca d’integració laboral i creació
d’oportunitats, havent acollit a octubre del
2018 a un total de 10 treballador/es nous,
4 al servei de neteja, 1 a bugaderia, 3 a
jardineria i 2 a manipulats, tenint en compte
que 6 ho han estat de manera temporal per
urgències puntuals als serveis de jardineria,
neteja i manipulats; la resta, per ocupar
vacants a l’estructura i que es preveu, si tot
va bé, poder consolidar. En aquest sentit,
la recerca i valoració de candidats pels
diferents serveis continua en marxa.
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Excursió al Cim d’Àligues
El dia 28 de setembre es va fer una excursió
al Cim de les Àligues. Van veure una

exhibició de rapinyaires, i tots i totes van
quedar sorpresos. Els hi va agradar molt
veure les aus tan a prop. Van dinar allà.

Activitats de les àrees
Àrea d’acolliment residencial
Residència i Centre d’Atenció
Especialitzada “Valldoriolf”
El grup de la Residència de visita al Cim de les Àligues

L’estiu a la residència
Recordatori a Houssein
Houssein, llegaste a nuestro centro siendo muy joven y junto con tus compañeros
hiciste un camino hacia la madurez, tu salud poco a poco se fue resintiendo, pero
tu sonrisa estaba presente en cada momento del día, desde el despertar en tu cama
hasta la despedida al anochecer. Han habido momentos duros que remontaste pero
en esta ocasión no resististe, decidiste marchar, un hasta siempre que hace que
tu recuerdo este presente y tu sonrisa nos invada, solo decirte gracias por los años
vividos juntos.
Glòria Borobia

Durant l’estiu s’han fet moltes sortides per
fer activitats com banyar-se a la platja o
piscina, passeig pels pobles dels voltants, o
parcs , anar a berenar, anar al cinema... i
passar-ho bé sobretot.
A la platja de Sant Vicenç de Montalt a
Mataró, la Creu Roja ens ha donat molt
suport per utilitzar les cadires amfíbies.
Ens han ajudat a fer possible que les
persones amb mobilitat reduïda poguessin
fer un bany, i s’ho han passat genial! Molts
professionals del centre també han anat
com a voluntaris per ajudar en aquestes
sortides. Agraïm a tots ells l’entusiasme i les
ganes que han posat.
Com sempre alguns han pogut participar de
vacances a la Casa “Empúries” de l’Escala i
gaudir d’uns dies en un entorn diferent.
Dins del centre també s’han fet activitats
d’aigua, com remullades amb globus
d’aigua i banys a les piscines de plàstic al
jardí.
Us deixem unes fotografies de tot l’estiu.

Traducció del recordatori realitzada per la
Hanane Talibi, ATE de la Residència
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Recordatori a Jose Rubio
Querido José Rubio yo te he querido
como un hermano, aunque estés en
el cielo, te has ganado todo mi cariño.

Activitats de les àrees
Àrea d’acolliment residencial
Servei d’Habitatge

Cuando tú no tenías un cigarro para
fumar, yo siempre he compartido
los míos contigo y viceversa, como
buenos amigos.
He estado muy cómodo disfrutando
mis días a tu lado, así como las
vivencias y ternura que hemos
compartido.
Espero que estés bien en el cielo y
que te encuentres satisfecho de todo
lo que has vivido.
Siempre te recordaré por el buen
compañerismo que hemos tenido
entre tú y yo.

Aquest estiu a les diferents Llars residència
del Servei d’Habitatge hem aprofitat el bon
temps i les festes majors i activitats a l’aire
lliure per no parar ni un moment.

De José Antonio Camargo Luna, con
mucho cariño.

Estimat Jose Rubio, ha sigut un plaer poder compartir una part de la teva vida amb
nosaltres. Esperem hagis estat a gust i feliç a la Llar, nosaltres t’hem cuidat amb tot el
nostre afecte, tot i que el teu caràcter tossut ens ha fet riure, enfadar-nos a vegades, i
estimar-te sempre.
Companys i monitores sempre et recordarem, i una part de tu sempre estarà amb
nosaltres a la llar Jaume Anfruns.
Sigues feliç allà on estiguis, molts petons Rubiiii! :)
Visita al Roc de Sant Gaietà, Tarragona

Molló Parc Aventura, Molló

Les ATE de la Llar “Jaume Anfruns i Janer”

Fira del Circ, a La Bisbal de l’Empordà
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Gaudint de la Platja de Mataró 15/07/2018
El dissabte 15 de juliol, es va anar a la platja de Mataró a passar
el dia. Vam passar el dia a la platja banyant-nos i agafant moreno.
Com volíem aprofitar el dia vam portar el nostre propi pícnic. , Per
finalitzar el diumenge, vam decidir anar a prendre un gelat per
poble.

A la platja

Visita al Gorg de la Sort

Pícnic a la platja

A les vacances d’agost volíem refrescar-nos
una mica per treure’ns la calor de sobre
així que vam visitar el Gorg de la Sort a
Aiguafreda. Després de fer una petita i
tranquil·la passejada pel bosc, vam arribar i
vam poder gaudir d’un divertit bany.

L’últim cap de setmana de setembre vam
anar a la platja de Cabrera de Mar a passar
el dia. En primer lloc, vam restar a la platja
gaudint de la companyia dels companys.
Després, vam buscar una mica d’ombra
per poder gaudir del pícnic que havíem
portar i es va finalitzar el dia passejant i
coneixent el poble de Cabrera.

Què bé ens ho vam passar de
pícnic a la platja!

Un bany refrescant

Festes de Gràcia
A l’agost vam anar a les Festes de Gràcia.
És una activitat que decidim fer cada any

perquè ens agrada aquest ambient festiu
i poder gaudir de les decoracions dels

Carrer dedicat a Hawai, una de les ambientacions més boniques
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carrers. Una de les que més ens va agradar
va se la decoració inspirada en Hawai.

A les Festes de Gràcia, Barcelona

Novetats institucionals
Reunions amb el nou Alcalde de
La Roca del Vallès
El passat 19 de juny, la Direcció General de la Fundació, el Sr. Juan
M. Monsalve, es va reunir amb l’Alcalde de La Roca del Vallès, el Sr.
Carles Fernández, per a tractar la canalització de la xarxa d’aigua
des del municipi de Granollers fins a les instal·lacions del nou Centre
de Rehabilitació Funcional a La Roca ja que des de l’empresa Sorea
comenten que caldria l’acord dels dos municipis per a buscar la
canalització al menor cost possible.

Comissió Patrimonial: Finca a La Torreta
Recordem que el passat 16 d’abril, l’Ajuntament de La Roca del
Vallès va atorgar la llicència d’obres per enderrocar l’edifici de
la finca de La Torreta però a la revisió de mitjans de març es va
detectar que dues persones alienes a la Fundació havien accedit a
l’edifici i n’havien realitzat una ocupació. Aquesta situació de risc,
per a les mateixes persones donada la situació d’abandonament de
l’habitatge com pels projectes de futur de l’FVO, va ser denunciada
als Mossos d’Esquadra i a la Policia Roca de La Roca del Vallès.
També es va intentar explicar la situació a les persones ocupants,
algunes d’elles van comprendre la situació i van abandonar l’edifici
però encara resten algunes persones ocupants.
Malauradament, la situació d’ocupació il·legal es manté, tot i que
la Fundació ha posat la qüestió en mans dels assessors jurídics
de la institució. Segons la nova Llei 5/2018, d’11 de juny, de
modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil,
en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges, en un termini màxim
de 3 mesos hi hauria d’haver la resolució judicial al respecte. En
concret, les persones que ocupen il·legalment la casa ja han rebut
la demanda judicial amb el requeriment per aportar en el termini
de 5 dies, que finalitzen en data 11 d’octubre de 2018, el títol que
justifiqui la seva situació. Vençut aquest termini sense presentar cap
justificació d’ocupació legal, el secretari judicial ha de dictar l’auto
de desnonament.

La Fundació col·labora amb la Setmana
Social organitzada per l’obra social de
CaixaBank

Novetats institucionals
El Dept. de Treball, Afers Social i Famílies
anticipa l’esborrany de l’Ordre d’acreditació
d’entitats proveïdores de la Xarxa de
Serveis Socials d’Atenció Pública per a la
provisió de serveis socials de l’àmbit de
protecció social, gràcies a la reivindicació
de les entitats del sector
EEl Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies ha anticipat l’esborrany
de l’Ordre d’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis
Socials d’Atenció Pública per a la provisió de serveis socials de
l’àmbit de protecció social i que des d’abans de l’estiu està pendent
de tramitació a través de la Comissió funcional del Consell General
de Serveis Socials. Aquesta ordre afecta només als serveis vinculats
a Protecció Social.
Per a la Fundació es tracta d’una qüestió important ja que la
institució disposa de la Llar residència “El Cinquantenari 2”
preparada des de fa més d’un any i ja inscrita al Registre d’Entitats,
Serveis i Establiments de Serveis Socials del Dept. de Treball, Afers
Socials i Famílies. Tot i comptar amb el compromís per part de la
Conselleria de concertar-ne les 22 noves places de llar, la Fundació
no pot precisar quan serà possible poder posar en funcionament
aquest recurs de llar residència llargament esperat per les famílies
de les persones ateses a l’àrea d’atenció diürna de la Fundació a
l’espera de la publicació primer de l’ordre d’acreditació i en segon
lloc del concurs públic de lliure concurrència de concertació de
places de llar residència.

La setmana del 15 al 19 d’octubre, el Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces” i la Residència i Centre d’Atenció Especialitzada
“Valldoriolf” gaudiran de la companyia dels professionals voluntaris
de l’entitat bancària CaixaBank en el marc de la Setmana Social
que periòdicament s’organitza des de l’obra social de “la Caixa”.
Els professionals voluntaris de CaixaBank compartiran amb les
persones ateses al Centre Ocupacional i a la Residència activitats
terapèutiques com són el trencadís, pintura, ioga, videojocs, futbol
o taller temàtic.
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Altres novetats institucionals
Participem a la Jornada d’equinoteràpia
organitzada per l’Ajuntament de La Roca del
Vallès amb col·laboració de la Diputació de
Barcelona:
El dimecres 26 de setembre s’ha realitzat una sortida per participar
en una activitat de teràpia assistida per cavalls a la Hípica Can Taió
de Santa Perpètua de la Mogoda, organitzada per l’Ajuntament de La
Roca del Vallès amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona,
conjuntament amb les persones ateses de la Residència, de les Llars
i del Centre ocupacional. Al llarg del dia es van realitzar diferents
activitats; primerament vam anar a la zona de la granja on les
persones ateses van poder observar diferents animals com gallines,
conills, cabres o un porc vietnamita; més tard vam participar de
l’activitat de raspallar i pentinar al “Punki” i a diferents cavalls de la
Hípica a la zona de les quadres; Finalment vam poder interactuar
amb ells i el personal de la hípica, que ens van ajudar en tot moment,
muntant als cavalls per diferents pistes i zones del voltant del Castell
de Sant Taió, gaudint dels animals, de l’espai i realitzant exercicis i
jocs, així com treballant l’equilibri, la coordinació i sobretot perdent
la por als animals convertint-se en una activitat terapèutica i molt
profitosa per tots els participants.

A la zona de la granja

Com tenir cura d’un poni
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Altres novetats institucionals
Participem a la Diada Nacional de
Catalunya a La Roca del Vallès
El dimarts 11 de setembre, com cada any, un grup de persones
ateses al Servei d’Habitatge va participar a l’acte d’ofrena floral
organitzat per l’Ajuntament de La Roca del Vallès en motiu de la
celebració de la Diada Nacional de Catalunya.

La representació de la Fundació a l’acte de la Diada

