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"al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual"

Esteve Marquès, envoltat d'un grup de treballadors del Centre Especial de Treball, Tallers
Xavier Quincoces. (Entrevista de la pàgina 15 a la 19).

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

“El gran i únic objectiu de la Fundació ha
estat i seguirà sent donar el millor servei
possible a les persones amb discapacitat

intel·lectual i les seves famílies. És el
nostre lema, la nostra il·lusió i el nostre

compromís i finalitat.”

“Cada vegada que s’encalla algun projecte
destinat a donar més servei a la comarca

els perjudicats no som nosaltres (la
Fundació), sinó els beneficiaris amb
discapacitat als quals va destinat.”

“Des de 1992, la quantitat de diners que
el Departament d’Educació de la

Generalitat destina al centre d’educació
especial Montserrat Montero és

insuficient i ens obliga a aportar cada
any uns 100.000 euros que no ens

pertoca pagar i això no pot continuar
perquè no és just.”

“Cada vegada més les empreses
demanen compromís de producció i nivell
de qualitat del producte i per aconseguir

comandes és imprescindible oferir-ne.
Això cal inculcar-ho a usuaris, familiars
i professionals, donat que la viabilitat del
projecte empresarial d’integració laboral
de persones amb discapacitat depèn de

l’eficiència productiva.”

ENTREVISTA a Esteve Marquès i Vila, president de la Fundació
Privada Vallès Oriental, coincidint amb l'inici del sisè any de mandat

"L'INTERÈS GENERAL ACONSELLA QUE
FUNDACIÓ, AJUNTAMENTS I GENERALITAT
COL·LABOREM SEMPRE I EN HARMONIA"
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editorial-sumari

Som a punt d’encetar el 2006. Un nou any
per a la FVO. Una nova campanya que tot
just comença i que des de la Fundació
engeguem amb il·lusions renovades i amb
l’emoció i l’energia per a pensar nous
projectes, iniciar activitats noves i fer
possible tot allò que contribueixi a millorar
el benestar de la persona amb discapacitat
intel·lectual, objectiu primer de la Institució.

Amb l’entrada del nou any,  hom acostuma
a fer un balanç de l’anterior. En aquests
moments, i aprofitant el moment de fragilitat
i tendresa que comporta el finalitzar una
etapa,  és l’oportunitat de valorar tot el que
s’ha portat a terme, però també de pensar
en tot allò que cal continuar. És en aquests
instants quan neixen idees de futur i nous
projectes de cara al 2006.

Per això, en aquest Batec que acaba
temporada, dediquem una entrevista a
Esteve Marquès i Vila , president de  la
FVO des de fa 6 anys, on fa una valoració
de la labor de la FVO; labor que, en paraules
seves, el manté “il·lusionadament ocupat”.

També en aquest número, l’arquitecte de
la FVO, Francesc Sala, ens parla del
projecte de la Residència per a Persones
amb Discapacitat Intel·lectual Severa amb
trastorns afegits i les vicissituds
ocorregudes amb la sol·licitud de la
Modificació Puntual del Pla d’Ordenació
Urbana de la Roca del Vallès, pel que fa a

sòl no urbanitzable.

També, com sempre i cada vegada més,
comptem amb l’aportació de diversos
articles dels professionals dels serveis de
la Fundació: en aquest exemplar es parla
de la representació de teatre del dia 26 de
novembre de 2005 a càrrec de la Companyia
de Teatre de la FVO sota la direcció
d’Anníbal Carrasco, de la importància de
mantenir una bona higiene postural, un
primer apunt sobre el nou debat curricular
respecte a l’educació especial. Les seccions
de “La Fundació Informa” continuen
explicant-nos les diferents activitats
dedicades a les persones amb discapacitat
intel·lectual i considerem molt important
que puguin continuar apareixent.

Per últim, ens resta fer una especial menció
a la darrera conferència que es va portar a
terme el dia 24 de novembre de 2005 a la
sala d’actes del Museu de Granollers, amb
el títol “El paper dels germans de les
persones amb discapacitat intel·lectual”,
pronunciada per Lourdes Calvet, mestra i
mare afectada, que va aportar-nos un deix
de tendresa amb el vídeo de la seva filla
Berta, alhora que ens va saber transmetre

 per la millora de la qualitat de vida de les
 persones amb discapacitat intel·lectual.

 espera la Fundació, aquest nou any 2006.

Il·lusionadament ocupats
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l'article

El treball amb persones que necessiten
cures de forma contínua, exigeix uns es
forços reiterats i unes postures a vegades
forçades que a curt o llarg termini ens poden
fer patir molèsties i/o dolors. Per això, no
saltres, que treballem amb aquesta població,
és necessari que coneguem com evitar o
disminuir el risc de patir aquest dolor. La
part del nostre cos que més pateix de forma

diària i repetida és l’esquena, aquest conjunt
de 33-34 vèrtebres que permet el moviment,
serveix per sostenir el cos, mantenir el
centre de gravetat i protegir la medul·la
espinal. En qualsevol petit moviment que
fem dels braços o cames necessitem que
l’esquena faci de suport, sigui un punt es
table per així permetre el moviment.

Per higiene postural s’entén totes aquelles
postures a tenir en compte per fer els mo
viments o esforços de manera que la càrrega
sobre la columna sigui la menor possible.

L’objectiu de la higiene postural és aprendre
a realitzar els esforços de la vida diària
d’una manera correcta, per disminuir el risc
de patir mal d’esquena.

Cada un de nosaltres hem de ser conscients

La importància de la
higiene postural
del nostre cos, és a dir, hem de fixar-nos
en les postures que adoptem diàriament
per fer les activitats de la vida diària com
moviments físics importants a la feina o bé
les postures mantingudes durant molta
estona. Hem de notar els primers signes
de dolor per començar a fer alguna cosa,
canviar algun hàbit si fos necessari.

La consciència sobre el nostre cos comença
per saber i entendre que no en tenim cap
més, que ens ha de durar tota la vida, que
hem d’envellir amb el nostre cos. Per tot
això crec important cuidar-lo d’una forma
amorosa, hem de sentir-lo, hem de deixar
que parli i l’hem d’escoltar i interpretar els
signes que ens mostra.

Quant fem qualsevol moviment, com fer
llits o bé aixecar un pes, hem de percebre
el cos i entendre si ens diu que està passant
alguna cosa.

Des que ens llevem fins que ens fiquem al
llit no deixem de moure’ns, de fer esforços,
de seure, d’aixecar-nos, d’estirar-nos, de
caminar, de córrer, de mantenir postures
durant estones... Tot això va deixant em
premta en el nostre cos sense ser-ne cons
cients. Crec que és bo i necessari que
sapiguem com fer aquests moviments o
postures. Si passem moltes hores asseguts
davant de l’ordinador cal que l’alçada de la
taula i de la cadira siguin correctes, com la
postura de la nostra esquena, els braços i
les cames, així com tenir tot el material que
necessitem a l’abast de les nostres mans.

Quan acabem la jornada de feina, el descans
nocturn és molt necessari. Per això crec
que s’ha d’escollir un matalàs i un coixí de
cap adient a cada un de nosaltres. Hem de

dormir i descansar a la vegada per així
començar el dia en bona forma. Pensem
que passem 1/ 3 de la nostra vida al llit.

És important que algú ens doni quatre lliçons
sobre com hem de moure’ns i les coses a
tenir en compte per aixecar pes. Una vegada
que obtenim aquesta informació, nosaltres,
únicament nosaltres, serem responsables
del que fem i deixem de fer amb el nostre
cos (esquena, cames i braços). Crec que
sempre és de savis saber fer servir de forma
correcta la informació o els coneixements
que se’ns donen.

La higiene postural és un tema interessant
a tenir en compte en la nostra vida quoti
diana, són normes bàsiques que hauríem
de practicar i ensenyar als més petits des
de l’escola, com seure, com portar la mot-
xilla, la importància de l’esport... per apren
dre a tenir cura del seu propi cos.

Glòria Borobia
Fisioterapeuta Residència Valldoriolf

Punt de dolor de
l’esquena

Exemple de postura correcta per treballar davant de l’ordinador

CODINA
EINES PER A JARDINERIA
Ctra. de Masnou a Granollers, Qm 14 (Palou) - 08400 GRANOLLERS (Barcelona)
Tels. 93 860 00 03 - 93 870 44 97 - Fax: 93 879 13 39
E-mail: CODINASCP@TELEFONICA.NET
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l'article Teatre de la FVO: vers una
comunicació amb el públic

El passat dia 26 de novembre va represen
tar-se al Centre Cultural de la Fundació “la
Caixa” de Granollers l’obra de teatre Unes
ulleres extraordinàries, de l’autor Lluís Co
quard, a càrrec de la companyia de teatre
de la FVO, dirigida per Aníbal Carrasco amb
el suport de tots els col·laboradors i educa
dors del centre ocupacional.

Com en l’anterior ocasió, el text ha estat
un conte de Lluís Coquard, una fantasia en
un acte on l’acció es situa en el món del
futur.  La idea central es basa en el fet que
amb Unes ulleres extraordinàries podem
veure els pensaments dels altres i adonar-
nos de la diferència entre el que es diu i el
que es pensa.

A banda, es tracta d’una obra amb molta
més complexitat, on no es tanca el teló
durant tota l’escena, els canvis de decorat
i vestuari es fan amb el bastiment obert i
això dóna molt més dinamisme i continuïtat
a l’argument. Aquesta vegada els diàlegs
dels personatges són molt llargs, i les frases
i el llenguatge en general han estat molt
elaborats. Olga Pey al final de la
representació es dirigeix al públic i demana
un fort aplaudiment per a tots els actors
perquè: “És una obra amb molt diàleg i els

textos són molt difícils”.

El suport incondicional i la professionalitat
de l'Olga Pey, actriu de teatre, i de tots els
col·laboradors, ha estat molt important per
poder tirar endavant aquesta obra de més
dificultat. És gràcies a l’esforç conjunt i al
treball d’equip que aquest  projecte s’ha fet
realitat.

La capacitat intepretativa dels actors ha
estat molt bona. En general, a tot el grup
d’actors i actrius se’ls veu més formats,
amb més seguretat de moure’s a dalt de
l’escenari, amb un treball de veu i de
vocalització molt acurat, la qual cosa vol
dir que hi ha hagut un treball molt intens
de cadascú, de moltes hores d’assaig i
d’aprenentatge, amb la supervisió i direcció
de l’Aníbal Carrasco i la coordinació d’atrezzo
de Rita Vargas, que, des d’un principi, van
creure en les possibilitats dramàtiques i de
fer teatre d’aquestes persones amb disca
pacitat intel·lectual.

Respecte a la complexitat del guió, cal dir
que Lluís Coquard fa la comparança del fer
teatre amb la finalitat de la vida humana,
en un sentit que recorda l’escepticisme de
Schopenhauer, quan diu: “En aquesta vida

tots som actors i actrius (…) i a cadascú
ens toca representar un paper”. El filòsof
alemany del segle XIX en el seu llibre El
mundo como voluntad y como represen-
tación (Schopenhauer, Arthur. Madrid, Tro
tta, 2003. Vol. I) creu que el món és com
un gran teatre on cadascú hi ve a represen
tar un paper que no és el real. En una pos
terior edició de la mateixa obra  comenta:
“Nuestro mundo civilizado no es más que
una mascarada donde se encuentran caba
lleros, curas, soldados, doctores, abogados,
sacerdotes, filósofos, pero no son lo que
representan sino sólo la máscara, bajo la
cual, por regla general, se esconden espe
culadores de dinero”.

No obstant aquest escepticisme que deixa
entreveure l’obra, Lluís Coquard utilitza la
comèdia per donar un to de farsa a l’obra.
També ens parla de la importància de buscar
la veritat i ens deixa molt clar la bondat de
l’home. Finalitza dient-nos que cal obrir-se

anfruns
G R U P

Brindis dels actors Els actors durant un dels diàlegs

Olga Pey, Aníbal Carrasco i alguns dels actors

Torras i Bages 6-8  -  08401 Granollers  -  Telf. 93.870.04.75
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al món i anar a cercar, veure i escoltar els
altres, és a dir, investigar per conèixer.

Pel que fa als recursos estilístics que l’autor
utilitza per donar més èmfasi, observem
que  fa servir una tècnica que convida a la
reflexió i a la vegada ha representat un repte
per als actors, que ha estat fer “teatre dins
el teatre”. Els protagonistes apareixen mo
ments abans de començar la posada en
escena i s’adrecen al públic explicant quina
obra representaran. I tot això es situa ja
dins l’acció teatral. Aquest recurs ha permès
establir una comunicació molt fluida amb
l’espectador.

En fragments de la mateixa obra els perso
natges resumeixen molt bé la idea de fer
teatre de la companyia de la FVO, la qual
basa els seus objectius en el treball d’equip,
en l’aprendre a estimar cada personatge,
en el concepte que el teatre és un mitjà de
comunicació i en el fet que tots els papers
són importants i necessaris, per petits que
siguin, per portar a terme la representació.

Durant l'assaig, tots atents a les indicacions del director

A continuació s’exposa un diàleg il·lustratiu:
"A cadascú de nosaltres li toca interpretar
un paper determinat".
"Representar un personatge amb la major
fidelitat possible".
"Uns seran éssers poderosos i triomfants;
altres, persones humils…".
"Però mai no hem d’oblidar que tots els
papers, inclosos els més curts, són  impor

tants".
"L’autor de l’obra va escriure els textos amb
la millor voluntat. Nosaltres hem d’interpre
tar-los amorosament".
"Actuant units podrem narrar una història".
(Lluís Coquard).

En  aquest  sent i t ,  Unes u l le res
extraordinàries representa un punt d’inflexió
de la companyia de teatre de la FVO. És
una obra innovadora, moderna i hem obser
vat que el grup de teatre ha experimentat
un gir important en la seva curta però inten
sa trajectòria, ja que aquesta representació
té un caire de teatre de denúncia, d’explicar
obertament que hi ha qüestions no resoltes
a la societat d’avui i que cal posar-nos a
treballar si volem un món millor, amb menys
sorolls, menys prohibicions i menys lluites
de poder.

I la companyia de teatre de la FVO ha trobat
en l’art escènica una manera de comunicar-
se amb la societat i denunciar situacions
que no els agraden. Perquè el teatre és
també una forma de comunicació, n’estem
segurs. Felicitats a tots. Ha estat genial.

Silvia Ramada Bronsoms
Direcció Centre Ocupacional

Un moment de la representació



Devia ser al voltant de l’estiu del 2003 que
el director general, Juan M. Monsalve, em
va començar a parlar de la necessitat de
construir un nou edifici a la finca que la
Fundació té a la Roca del Vallés. Es tractava
d’una Residència i Centre de dia per a
persones amb discapacitat intel·lectual amb
trastorns de conducta/malaltia mental (a
partir d’ara: nova Residència).

Vam parlar de la millor ubicació del nou
edifici, del programa de necessitats del
mateix, i de totes aquelles coses que podien
ser rellevants per plantejar una primera
proposta d’implantació i de distribució. Fins
i tot vam fer alguna visita a la conselleria
de Benestar i Família, on val a dir que els
seus tècnics ens van facilitar tota la
informació i ajuda que els vam sol·licitar.

Converses amb l'Ajuntament de la Roca

Però tots érem conscients que no es pot
fer una obra sense la corresponent llicència
municipal. Per aquesta raó vam iniciar també
les converses oportunes amb l’Ajuntament
de la Roca del Vallès. Val a dir que en
aquestes converses mai no es va posar en
dubte la conveniència ni la oportunitat de
fer l’edifici que nosaltres plantejàvem, però
ens van fer veure que calia, abans de la
llicència d’obres per al nou edifici, modificar
puntualment el planejament general referit
a la finca de la Fundació, per tal de qualificar-
la de zona d’equipaments sanitari-
assistencials, sense canviar la qualificació
de sòl no urbanitzable.  Sembla que aquesta
suggerència provenia de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de la Generalitat, i
per altra banda resultava raonable, per la
qual cosa ens vam posar mans a l’obra.

El dia 16 de febrer del 2004 entràvem a
registre de l’Ajuntament la proposta de
Modificació puntual del planejament general
que prèviament havíem consensuat amb
els serveis tècnics municipals, i s’iniciava
així un llarg procés que ens portava a
l’aprovació inicial el 7 d’octubre del 2004.

A partir d’aquest moment es va obrir el
preceptiu termini d’exposició al públic i de

Un procés sorprenent i peculiar
(o l'administració té aquestes coses)
comunicacions als organismes públics i
privats que es poguessin veure afectats,
amb el resultat que no hi va haver cap
al·legació ni cap informe desfavorable de
cap dels organismes abans esmentats. Amb
tot, els serveis tècnics municipals ens van
demanar de fer algunes precisions en el
redactat de la memòria de la Modificació
puntual, cosa que vam atendre donat que
no afectava en absolut al resultat final que
volíem aconseguir, que no és altre que tenir
la possibilitat legal, clara i certa, de poder
edificar la nova Residència.

El dia 7 de juliol de 2005, el Ple  Municipal
prenia l’acord d’aprovar provisionalment el
projecte de la Modificació Puntual del Pla
d’Ordenació Urbana de la Roca del Vallès
dins de l’àmbit del terreny situat a la
carretera de Valldoriolf s/n, propietat de la
Fundació Privada Vallès Oriental, formulat
a instàncies de la Fundació Privada Vallès
Oriental, i redactat per Sala-Sànchez
arquitectes. D’aquesta manera finalitzava
el tràmit a l’Ajuntament, i només calia
enviar tot l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Generalitat perquè
procedís a la seva aprovació definitiva. Tot
feia pensar que això seria un simple tràmit.
Havíem fet el que ens havien demanat i de
la forma en què ens ho havien demanat, i
només havíem recollit manifestacions de
recolzament a la nostra intenció final, i cap
al·legació ni cap pronunciament en contra,
és a dir que millor no ho podíem tenir.

La torrada cau pel cantó de la mantega

No obstant això, la torrada sempre cau pel
cantó de la mantega. Rosa Vilella, ara
arquitecta responsable de l’àrea del Vallés
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, es posa en contacte amb Josep
Quesada, cap del servei d’Urbanisme de
l’Ajuntament de la Roca, i una vegada més
li torna a manifestar que no veu cap
inconvenient, sinó tot el contrari per
autoritzar la construcció del tant citat edifici
de la nova Residència, però que donat que
la llei d’urbanisme s’ha modificat,
especialment en el tractament del sòl no
urbanitzable, entén que el procediment de

modificar el planejament general no és el
més adient, i que caldria actuar amb llicència
directa, emparada en l’article 48 de la nova
llei, que es refereix a actuacions
específiques d’interès públic en sòl no
urbanitzable.

Tornem al punt inicial, després de tres
anys

El dia  22 de novembre d’enguany ens vam
reunir a la Comissió Territorial d’Urbanisme,
la mencionada arquitecta Rosa Vilella, en
Joan Monsalve, en Josep Quesada de
l’Ajuntament de la Roca i jo mateix, amb el
resultat que la representant de la Comissió
Territorial d’Urbanisme no canvia d’opinió,
de manera que no ens aprovaran
definitivament la modificació puntual. No
obstant, com tothom ens ha dit sempre,
veu molt positiva la iniciativa de construir
la Residència i Centre de dia, i ens prometen,
tant l’Ajuntament com la Generalitat, que
ens donaran totes les facilitats quan
demanem formalment la llicència d’obres,
però que ara, el que cal fer, es renunciar a
continuar la tramitació de la Modificació
Puntual.

Uns dies mes tard, presentàvem a registre
de l’Ajuntament una instància renunciant a
seguir el tràmit. Era absurd seguir insistint
en una cosa que mai no ens aprovarien
definitivament.

En resum, després de tres anys de tràmits
i gestions, hem arribat al punt on estàvem
el primer dia, és a dir, tenim molt bones
paraules per part de tothom.

Si algú ha entès tot aquest galimaties, estic
segur que trobarà adequat, i fins i tot tou,
el títol d’aquest escrit. UN PROCÉS
SORPRENENT I PECULIAR!

Fins i tot entendria que algú emprés
adjectius mes contundents.

Francesc Sala i Tarrés
Arquitecte

6

l'article



7

el tema La imatge d'una organització
determina el comportament dels
que es relacionen amb ella

Cada paraula, cada mirada, cada actitud
especial, sumat a uns coneixements i unes
habilitats concretes, transmeten una
filosofia, un estil de funcionament que ens
identifica.

Cada treballador és una peça clau dins
l’estructura de la Fundació. La suma dels
esforços individuals més les moltes hores
de treball en equip, permeten donar resposta
a les tasques essencials que es programen
en l’atenció de les persones amb
discapacitat. En ocasions, aquestes
persones ateses es troben en situacions de
fragilitat, que donen lloc a una dependència,
entre la persona que dóna el servei i l’usuari,
major que la que es pugui donar en qualsevol
altre tipus de servei. És llavors quan la
qualitat humana del professionals de la FVO
pren una major dimensió.

La complexitat d’algunes situacions, que
cada vegada més s’estan configurant com
les noves tendències a curt i mig termini,
ens està exigint promoure canvis. La
resposta d’adaptació que aquestes
situacions requereixen, ha d’estar
fonamentada en el compromís comú en el
projecte i en la dedicació de cada
professional mitjançant la seva actitud i el
seu esforç. La suma del treball de tots,
sense cap mena de dubte, ens permetrà
adequar les nostres actuacions a cadascuna
de les necessitats futures que es vagin
plantejant.

Per aconseguir el nivell d’actuació i capacitat
de resposta que les diverses situacions
requereixen, hem de posar una especial

atenció en les polítiques de recursos humans
integrades dins els objectius estratègics de
la FVO i que pretenen transmetre una imatge
d’excel·lència i un elevat nivell de qualitat.
Una de les polítiques que és clau per garantir
la qualitat de servei és la política de selecció.

Davant de cada necessitat de personal,
s’articulen una sèrie de processos que tenen
com a objectiu final garantir l’adequació
persona–lloc de treball per tal de mantenir
els estàndards de qualitat fixats des de la
direcció. Aquest procés es realitza en
col·laboració amb l’equip de treball on es
produeix la necessitat, ja que aquests últims
coneixen millor les característiques i les
competències requerides pel lloc de treball.
Per la nostra casuística, valorem les
competències relacionades amb l’orientació
a resultats (preocupació per la qualitat,
iniciativa); les relacionades amb l’afiliació
(comprensió dels altres, esperit de servei,
treball en equip), i les cognitives (pensament
analític), que aporten racionalitat a l’actuació
fixant prioritats i permeten analitzar els
problemes de forma global.

Paral·lelament als processos de selecció,
la política de formació està fonamentada
en un pla de formació contínua que integra
aspectes assistencials, de gestió, de
comunicació, d’humanització i de qualitat
personal, tot d’acord amb la premissa que
la forma d’avançar és amb la millora del
coneixement de la gent. A més, els
coneixements han de ser compartits entre
totes les persones que treballen a la
Fundació, generant d’aquesta forma un valor
afegit a disposició de tots els equips de

treball.

Avui dia la imatge d’una organització
determina el comportament dels que es
relacionen amb ella. En la configuració de
la imatge del servei tenen un paper clau les
persones que el donen. La percepció de la
persona amb discapacitat i de tot el que
gira al seu voltant es forma a través de les
actuacions dels nostres professionals, de
tot el que diuen, fan o com ho fan. Garantir
un clima de confiança, de respecte i de
satisfacció en les actuacions dels
professionals de la FVO, reforça el missatge
de qualitat de servei, que és objectiu de la
Fundació i que és responsabilitat de tots.

Eduard Martín
Cap de Recursos Humans FVO

INMOGRA
PROMOTORA IMMOBILIARIA

Girona, 19

Tel. 93 879 40 00 - 93 870 19 91

Fax: 93 870 67 48

08400 GRANOLLERS

Reme, monitora del Centre Ocupacional, atenent la Montse
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el tema Els germans,
els grans oblidats

El dia 24 de novembre vaig tenir el plaer
d’estar convidada per la Fundació Privada
Vallès Oriental, per a posar en comú i alhora
poder reflexionar sobre com ens ha afectat
l’arribada d’un fill discapacitat, als diferents
membres de la família i molt especialment
als altres fills, “els germans”.

Crec que qualsevol de les històries de
qualsevol família amb un fill discapacitat,
tenen molt en comú i això fa que sentim la
necessitat de comunicar i compartir tot
aquest seguit d’experiències i sentiments
diferents als de la majoria de famílies, perquè
necessitem sentir-nos compresos i compro-
var que no estem sols.

Necessitem parlar-ne! Sense victimismes,
però tampoc minimitzant els problemes.

No són històries fàcils. En totes elles hi ha
molt dolor, molta soledat, molta lluita.
Reconforta poder-ho compartir.

Cap de nosaltres havíem imaginat que ens
tocaria viure aquesta experiència i tampoc
ens havíem plantejat que hauríem de
prendre decisions difícils i sovint  doloroses.
Per això necessitem sentir-nos identificats
amb persones que han passat, estan
passant o que volen anar-se preparant pel
que hauran de passar.

Dues etapes diferenciades

Crec que podríem parlar de dues etapes
força diferenciades. La primera: ben segur
aquesta és l’etapa més curta, però és també
la més intensa. És la de la descoberta  de
la nova realitat i la del gran xoc que provoca
acceptar-ho. És l’etapa en què tot va molt
ràpid: metges, recuperacions, estimulacions,

psiquiatres, psicòlegs... És l’etapa de la
soledat, de la por, de la descoberta d’un
món inimaginat fins a aquell moment.
No hi ha temps per pensar, cal treballar.
Tots et diuen que d’una bona tasca feta en
aquests primers anys dependrà el futur del
nostre fill.

Molta intensitat al principi

Coincidim tots al recordar la intensitat
d’aquest temps, no vam regatejar esforços,
ho fèiem amb ganes i esperançats pels
resultats que podíem obtenir. Encara
somiàvem en una “curació” i això ens
mantenia amb una lluita imparable.
Però tot té un preu i reflexionarem sobre
això. Potser us pregunteu que per què? Si
val la pena?

Crec que sí que convé recordar. En primer
lloc per sentir-nos compresos. En segon
lloc per sentir-nos satisfets del que hem
estat capaços de fer i dels resultats
obtinguts. Però sobretot convé que en
parlem i que fem saber a la societat, a les
famílies que ara comencen, o que malgrat
encara no ho saben, un dia també els pot
tocar viure una història com la nostra, a
elles els volem fer saber quines actuacions
hauríem necessitat per fer més fàcil
l’adaptació davant de la diferència: més
informació als pares, als germans, més
recursos econòmics, més ajudes, més
comprensió...

Pensem com ho viu la mare i sobretot la
mare que treballa fora de casa. Com pot
compaginar una jornada laboral amb la

Vila Vila, S.L. Jordi Camp, 15 - 08400 GRANOLLERS

Tels.: 93 849 67 55 - 93 849 68 56
Fax:   93 846 48 52
vvsl@telefonica.net - Aptdo. Corrreos, 279

Concesionario Oficial

Juan María Monsalve, gerent de la FVO; Lourdes Calvet, conferenciant; i Marissol Matamoros, cap de Qualitat de la FVO.
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dedicació intensiva de la que parlàvem
abans?

Com viu les contínues absències de la feina
per anar a metges, ingressos... Qui l’ajuda,
no es podria facilitar una jornada laboral
més adequada? És just que ho hagi de
resoldre sola?

Reflexionem també sobre com ho accepten
els pares? De com afecta a la parella. Tot
plegat és massa intens i no sempre resulta
fàcil mantenir l’equilibri necessari.
Parlem també dels “gran oblidats”: els
germans dels discapacitats.

Descobrim com van viure l’arribada del
germà. Aquest ocupava molt d'espai i sense
adonar-nos del fet es van anar quedant una
mica al marge del que estava passant,
sense poder entendre i sense possibilitats
per a poder-ho comunicar.

Els germans sovint experimenten
contradiccions

Experimentava nous sentiments, sovint
contradictoris cap al germà, que el feien
sentir dolent, mal fill, mala persona, però
alhora el convertien en el fidel guardià i
l’etern protector.

Vam coincidir amb la gran necessitat que
tenim dels germans per poder teixir
plegats un futur que garanteixi la felicitat
del germà discapacitat, però dins la llibertat
necessària per viure, també ells, amb
felicitat, la seva vida.

Vam parlar també de la segona etapa, de
la que parlàvem al començament. Veiem
com aquesta és potser més tranquil·la, però
al ser més llarga ens obligarà a anar prenent
noves decisions a mesura que la persona
amb discapacitat vagi entrant al món adult.
Ens haurem de preocupar per anar trobant
i fins i tot creant solucions a les noves
necessitats: el món del treball, l’oci, el dret

a reconèixer la seva autodeterminació, el
respecte i l’ajuda davant la seva sexo-
afectivitat, la protecció necessària, si cal,
per evitar una maternitat o paternitat, la
necessitat o no d’incapacitar-lo, les tuteles,
l’habitatge, les garanties per al futur...

Vam somiar plegats sobre com seria de
bonic que es poguessin anar independitzant
en vida dels pares, sense el dolor afegit que
comporta haver-ho de fer forçats davant la
pèrdua d’aquests.

El nostre objectiu, la seva independència

Vam coincidir en què seria bo poder
“marxar” amb la tranquil·litat de saber i
haver vist que són capaços de viure
feliçment sense nosaltres, amb les ajudes
necessàries que els garantissin el seu
benestar.

Possiblement no vam descobrir res de nou,
però sí que vam constatar que anem pel
bon camí, tot i que hem de seguir treballant

i reclamant tot el necessari per assegurar
el seu futur.

En acabar, vam passar el vídeo emès per
TV3 en el programa “Amors”, en el que la
família, en aquest cas, la de la Berta,
expliquen les seves vivències, però també
la pròpia Berta ens descobreix la seva lluita,
la seva acceptació, els seus somnis, la seva
preocupació pel futur...

I com diu la dita: una imatge val més que
mil paraules i així va ser!

Som-hi! No parem! Es mereixen ser feliços
i entre tots ho hem d’aconseguir!!

Gràcies per haver-me permès compartir
amb vosaltres tot això que ens uneix.

Lourdes Calvet

EDIFICACIONS BARÓ, S.L.

Plaça Onze de Setembre, 7, local
08400 Granollers - BARCELONA

Tel. 93 870 23 94 - Fax 93 860 41 32
Més de 150 anys dedicats

a la construcció

Una altra imatge de la conferència
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el tema Introducció al
debat curricular

El passat 18 d’octubre, la consellera
d’Educació, Marta Cid, acompanyada per
Blai Gassol, director d ‘Ordenació i Innovació
Educativa, va obrir el diàleg sobre el debat
curricular, que té com a objectiu prioritari
promoure la reflexió i la participació dels
professionals de l’educació sobre els
plantejaments que emmarcaran el nou
disseny curricular, les finalitats que han de
garantir el sistema educatiu a l’alumnat al
llarg de la seva escolaritat i els aspectes
que cal prioritzar en cada etapa educativa.

El debat sobre el currículum s’ha estructurat
en cinc grans àmbits formatius: llenguatge
i comunicació, àmbit social i cultural, àmbit
científic, àmbit artístic i desenvolupament
personal.

Un grup d’experts ha reflexionat sobre cada
àmbit i ha elaborat un primer document
amb propostes i idees per al debat. El
document definitiu esdevindrà un referent
per a l’elaboració dels nous currículums de
la LOE i de la futura llei catalana d’educació.
Les prioritats que es marquen dintre

d’aquests àmbits són:

LLENGUATGE I COMUNICACIÓ. El document
es centra en tres eixos. La realitat, el saber,
els altres, les vivències i  sentiments propis.

SOCIAL I CULTURAL. Una societat cada
vegada més interconnectada, més
globalitzada i cada cop més complexa.

CIENTÍFIC. Prioritzar el context sobre el
contingut, verbalitzar a partir de l’observació
i l’experimentació per construir i interpretar
models, i un ensenyament i un aprenentatge
reflexius.

ARTÍSTIC. Es parla de llenguatges corporal,
musical, visual i plàstic i la necessitat
d’integrar-los en un plantejament transversal
de l’ensenyament, és a dir, treballar
aquestes àrees en la resta d’àrees del
currículum.

DESENVOLUPAMENT  PERSONAL. Apren-
dre a viure, ser, participar, conviure i habitar
el món.

Els  documents estan redactats amb estils
i formes diverses, d’acord amb la diversitat
dels grups i la pluralitat dels membres. Les
opinions i les propostes que s’hi inclouen
no tenen per què coincidir necessàriament
amb les opinions del Departament
d’Educació, però esdevenen un bon punt
de partida per iniciar la reflexió.

Període d’aportacions i propostes

Finalitzat el treball de les comissions, es va
encetar un període, fins al 20 de desembre
de 2005, durant el qual va correspondre
principalment als professionals de

l’educació, fer les aportacions i propostes.
Per facilitar la participació es va crear un
portal electrònic que permetia recollir
aportacions individuals i col·lectives. Així
mateix, es van fer sessions de debat amb
les associacions, entitats i organitzacions
professionals. Les comissions recullen les
aportacions i elaboraran el document
definitiu, que esdevindrà un referent per a
l’elaboració dels nous currículums.

En principi com qualsevol marc teòric, té
quelcom d’ideal, del que "hauria de ser"
vers "el que és" realment. L’eix principal
d’aquest debat es centra a considerar el
nen com una globalitat, mirar pels seus
interessos i per les seves mancances reals.
Fins a aquí tot sembla coherent i la nostra
feina és i va en aquesta línia. De totes
formes, aquest és un tema de debat per al
pròxim article.

Silvia Mateu
Cap d’estudis

Centre EE Montserrat Montero

FINQUES

OLLÉ Gestió Patrimonial. Des de 1970 www.fincasolle.com

Actualment en educació el te
ma sobre el debat curricular
és un tema important i que cal
valorar en els diferents centres
educatius. Per informar d’a
quest tema farem dos articles,
un de caire més informatiu.
Introducció al debat curricular
i un altre que intentarà ser més
crític i aportar una mica de
llum sobre el tema des del punt
de vista de l’Educació Especial,
Què ha de dir l’EE del debat
curricular. Aportacions i críti
ques, el qual es publicarà en
el pròxim número del Batec.

Grup d'alumnes fent l'activitat de manualitats.
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la fundació
informa

Residència i Centre
de dia Valldoriolf

activitats
En aquest període s'han fet tres excursions:

EXCURSIÓ A "LA GRANJA"
El dia 6 d’octubre vam fer una excursió a
"La Granja" de Santa Maria de Palautordera.
Com ja és habitual en les darreres sortides,
alguns pares ens van acompanyar i vam
poder gaudir tots junts d’un dia de contacte
amb la natura i d’un dinar tots plegats.
A primera hora vam fer un passeig per les
instal·lacions per veure els diferents animals,
els més atrevits vam poder tocar els
conillets i agafar-los. Després, un grupet
més reduït van fer un passeig fins al bosc,
on van trobar uns arbres molt originals.
Una vegada finalitzada la visita vam dinar
tots junts, i vam emprendre el retorn cap a
casa.

EXCURSIÓ AL MONTSENY
El dia 8 d’octubre es va fer una altra excursió
de tot un dia amb furgoneta al Montseny
amb un grup de cinc usuaris. No és la
primera vegada que anem a gaudir del
paisatge del Montseny, però sí que és la
primera sortida que fem a la muntanya
amb usuar is  que per  les seves
característiques personals requereixen una
atenció molt individualitzada .
Els seus monitors van fer tot el possible per
tal que poguessin gaudir d’un entorn diferent
a l’habitual, envoltats de natura. Van poder
passejar pels boscos que en aquesta època
de l’any estan plens de fulles seques, i amb
uns colors especials, i omplir els pulmons
d’aire fresc. Després de tanta activitat van
seure un moment per dinar i preparar-se
per a la tornada.
Ha estat una experiència nova i un gran
repte per a tots nosaltres, ja que aquestes
persones requereixen d'una atenció especial
i un gran suport dels seus monitors, però
malgrat aquestes dificultats vam aconseguir
entre tots gaudir d’un dia diferent.

EXCURSIÓ AL COSMO CAIXA
Dimecres 9 de novembre es va fer una
sortida conjunta amb la Fundació "La
Tutela". Per primera vegada vam planejar
conjuntament amb l’assistent social i
l'educadora de "La Tutela" una sortida amb
tres usuaris tutelats per aquesta institució
i tres usuaris que els van acompanyar,

juntament amb dues educadores de la
residència. En un primer moment havíem
previst anar al zoològic, però a causa del
mal temps que va fer aquell dia es va optar
per anar al museu per no haver d’anul·lar
la sortida. Tots plegats s’ho van passar molt
bé.

SORTIDA AL TEATRE DE GRANOLLERS
El dia 27 de novembre van assistir un grup
d'usuaris a l'obra de teatre Unes ulleres
extraordinàries, que va representar la
companyia de teatre FVO. Els va agradar
molt l'obra i aprofitem per felicitar-los a tots.

ACTIVITATS AMB L'ASSOCIACIÓ
CULTURAL DE GRANOLLERS
Cada any, l’Associació Cultural de Granollers
amb el patrocini de diversos ajuntaments
i la col·laboració de la Diputació de Barcelona
i el Museu de Granollers, organitza diverses
activitats culturals (teatre, cinema, titelles,
musicals, etc.) per a grups d'escolars; i
aquest any ens hem volgut adherir a la
proposta fent participar els nostres usuaris
en petits grups a les diferents activitats que
hem seleccionat per a ells, tenint en compte
les seves preferències. En aquest trimestre

hem anat a veure els espectacles següents:
25 d’octubre: Embolic a la Granja - Titelles;
15 de novembre: L'estrella, la molla i el so
de cristall - Musical; 22 de novembre:
Aguaire - Teatre; 13 de desembre: El nen
que volia ser ós - Cinema.

Dinar familiar

L'Alonso amb el conillet

Passeig pel bosc

L'hora de dinar

A dalt del cim

Entre fulles



participant en les diferents activitats
esportives que es preparen al jardí del
centre. Entre aquestes activitats hem de
destacar les de bàsquet, les de bitlles
adaptades, i un gran partit de futbol. El partit
de futbol va ser un èxit. Com cada any hi
vam convidar els equips de l'escola i del

taller, juntament amb el
nos t re  equ ip  de  l a
residència, que aquest any
estrenava uns pitets de
colors. Van fer tres partits
formals. Per finalitzar els
actes esport ius,  e ls
professionals i usuaris vam
fer un últim partit tots
plegats on vam riure molt.
A les 15 hores, va tenir lloc
la tradicional foto de grup
a l'entrada de la residència.
A la tarda, entre tots van
bufar les espelmes del gran
pastís que aquest any

12

FESTA DE L'XIè ANIVERSARI DE LA
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
El dijous 24 de novembre vam celebrar l'11è
aniversari del Centre amb diferents actes
al llarg de tot el dia.
La festa s'inicià a les 11.30 del matí amb
el repartiment del record de l’aniversari i

FORMACIÓ

L'equip tècnic va participar en el

seminari: Gestió i compromís a les

organitzacions, impartit per Susanna M.

Díaz, i en el curs Gestió de la qualitat

(ISO) en l'atenció social.

Quatre membres de l'equip tècnic van

assistir els dies 18 i 19 de novembre a

les Jornades de Reus que va organitzar

la Coordinadora de Profunds de

Catalunya.

Els monitors de la residència van fer el

curs Relacions interpersonals i

Comunicació als Equips de Treball,

impartit per Maria Percaz.

FESTA DE LA CASTANYADA
L'arribada de la Castanyada és un bon
moment per decorar el centre amb temes
de tardor; les diferents llars s'organitzen per
tal de preparar treballs manuals que després
es penjaran al passadís del centre, al vestíbul
i a les aules. També als tallers de cuina uns
dies abans es van preparant els tradicionals
panellets, que es menjaran el dia de la festa.
Aquest any també durant tot el mes
d'octubre un grup d'usuaris han estat
preparant una petita representació del conte
de la castanyera.
El dia de la festa es van fer activitats tant
de matí com de tarda. Al matí vam rebre

tots els castanyers d'enguany, que en
aquesta ocasió van ser la Carla i l'Eduard;
després es va fer la representació de la
història de la castanyera, actuació que va
ser molt divertida i va agradar molt a tots,
tant als espectadors com als actors.
A la tarda tots junts van fer una foguera per
fer les castanyes i menjar els panellets.
Un grup d’usuaris van voler aproximar-se
a la festa de Haloween i van col·locar
carbasses al centre, després de buidar-les
amb esforç, i van pintar-se la cara amb estil
gòtic, que feia molta por. Com sempre el
dia va acabar amb gresca i ball.

la fundació
informa

Residència i Centre
de dia Valldoriolf

activitats
portava el dibuix de la residència gravat, i
vam desitjar molta sort a tots.

Equip de futbol del taller

Jugadors del partit de futbol

Jocs adaptats

Preparant les castanyes Representació del grup de teatre



13

Aquest trimestre els diferents grups del
Centre Ocupacional han participat en
diferents sortides i activitats programades
i organitzades per l'Associació Cultural de
Granollers:

- La comarca: el Vallès Oriental, al Museu
de la Tela de Granollers. 28 octubre.

- Aguaire. Espectacle al Teatre Auditori de
Granollers. 22 de novembre.

- Whale Rider. Pel·lícula als cinemes Òscar
Granollers. 2 desembre.

- El nen que volia ser ós. Pel·lícula als cine-
mes Òscar Granollers. 13, 15 i 16 desembre.

Igualment es van fer sortides de mig dia o
de dia sencer a diferents localitats i entitats
lúdiques i culturals:

- Els grups de la tercera edat van anar a
dinar a diferents restaurants de Can Bassa
(cuina catalana) i Granollers (restaurant
xinès).

- Alguns grups de STO van anar a passar
el dia a la població de Vic, per visitar el
Mercat Municipal i comprar materials per
al taller. 8 novembre.

- Grups de STO i SOI van anar a visitar la
nova biblioteca Roca Umbert de Granollers,
per veure les instal·lacions i gaudir d'un dia

de lectura. 16, 21 i 22 de novembre.

- Els quatre grups de SOI van anar a visitar
el Mercat Medieval de la població de Vic i
van gaudir d'un dia molt emocionant en una
altra època de la història. 7 desembre.

- Com cada any, diferents grups del Centre
Ocupacional aniran a fer els dinars de Nadal
a diferents restaurants propers al taller.

- També com és tradicional es va celebrar
la festa de la castanyada i també la festa
de Nadal amb berenar, begudes i molta
marxa, amb tots els companys/es i
educadors/es del CO.

- Dissabte 26 de novembre es va estrenar
l'obra de teatre Unes ulleres extraordinàries,
que s'ha preparat intensament al llarg de
l'any. Vam tenir una gran assistència de
públic i un any més va ser tot un èxit!
Enhorabona, Companyia de Teatre FVO!

la fundació
informa

Tallers
Xavier Quincoces

activitats

Durant aquest trimestre als Tallers Xavier
Quincoces s'han portat a terme els següents
cursos de formació:

1- Autoconeixement i optimització del rol
professional. Formadora: Maria Percaz.
Adreçat a educadors/es centre ocupacional.
10 h. Setembre i octubre 2005.
2- Gestió del compromís a les organitza-
cions. Formadora: Susanna Díaz, (psicòloga
i experta en relacions laborals i negociació).
Adreçat a personal tècnic Tallers i Residèn-
cia. 15 h. Setembre i Octubre 2005.

3- Demències: intervenció i estimulació
cognitiva. Formadors: Tècnics Centre de
Salut Mental d’Adults de Granollers. Adreçat
a tot el personal de la Fundació. 10 h.
Novembre 2005.
4- Curs sobre gestió de la Qualitat (ISO) en
l’atenció social. Formadora: Carolina Sainz.
Adreçat a personal Taller i Residència. 10h.
Novembre 2005.
5- Supervisió Institucional. Formador: Dr.
Recasens (psiquiatra i psicoterapeuta).
Adreçat al personal tècnic tallers Xavier
Quincoces. 10 h. Novembre i desembre

2005.
6- Organització de la producció. Formador:
Albert Suñé. Adreçat a tècnics i educa-
dors/es del Centre Especial de Treball,
Secció Manipulats. 10 h. Novembre 2005.
7- Primers Auxilis. Formador: Asun Buxadé,
Mutual CYCLOPS. Adreçat a tot el personal
dels Tallers Xavier Quincoces. 10 h. 2 grups.
Novembre 2005.
8- Gestió de l’estrès i relaxació. Formador:
Mercè Fabregas. UGT. Adreçat a personal
tallers Xavier Quincoces. 20h. Maig-juny-
juliol 2005.

formació

Passeig pel Mercat medieval de Vic

Usuaris del SOI, a Vic

Veient un espectacle Visita al casc antic de Vic
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EXPOSICIÓ D'ART A EL QUATRE
Dintre del programa d’activitats de la

Durant els mesos de setembre, octubre, i
principis de novembre s’ha  fet el curset La
salut del docent. La patologia musculo-
esquelètica… per a tot el personal docent.

Durant el mes de novembre s’han impartit
unes xerrades sobre trastorns de
comportament específicament per al pavelló
3 i també per al claustre en general.

A finals de desembre un grup del pavelló 2
que fan activitats compartides al CEIP
Mestres Montaña, farà la seva primera
presa de contacte d’aquest curs.

Al mes d’octubre, una part del pavelló 1 va
anar a veure l'espectacle de titelles Embolic
a la granja.

El grup de TVA va anar el mes de novembre
a veure Adrenalina al cinema Imax de
Barcelona.

Unes classes del pavelló 2 van fer una visita
al taller per tal que els nois poguessin  veure
les instal·lacions.

El grup de grans va fer una sortida a una
escola d’equitació.

Una part del pavelló 1 va anar a la fira de

d'Espinelves per veure l’ambient de Nadal.

El grup de TVA (trànsit a la vida adulta) el
dia 20 de desembre va anar al cinema i a
sopar com a final de trimestre.

El dia 21 de decembre es van fer diferents
representacions de Nadal per a les diferents
aules de l’escola.

El grup de TVA van fer la fira de joies i altres
objectes artesanals els últims dies de
desembre.

activitats

Comissió Social de la FVO, s'inclou com a
activitat de caire cultural l'Exposició d'Art

que es celebra cada any amb la col·laboració
de les galeries d’art de Granollers El Quatre
i AB Botey.

Aquest any l’exposició ha tingut lloc a la
sala El Quatre de l’11 al 30 de novembre,
havent participat amb la donació del 50%
de la venda de les seves obres els pintors
Granados Llimona, Salvador Montó, Jaume
Arisa i Toni Becerra.

A més de la qualitat de les obres exposades,
cal destacar d’aquesta activitat l’aspecte
social i cultural de la Fundació, la qual
participa també des d’aquests àmbits en la
societat civil de Granollers.

Els reis a l'escola

Alumne del Centre d'Educació Especial Montserrat Montero
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- Durant els 3 anys que encara li queden de
mandat toca renovar el concert educatiu
per a quatre anys més amb la Generalitat
i també finalitza la cessió d’ús de 30 anys
que té la Fundació de l’edifici del Centre
d’educació especial Montserrat Montero,
propietat de l’Ajuntament de Granollers.
Com es presenten ambdós temes?

El Centre d’educació especial Montserrat
Montero és el nucli originari de la nostra
Fundació (amb ell vàrem començar fa 30
anys) i la nostra voluntat és que tiri
endavant sota tutela de la Fundació, però
no a qualsevol preu.
Des de 1992, la quantitat de diners que
el Departament d’Educació de la
Generalitat destina a l’escola és
insuficient i ens obliga a aportar,
aproximadament, uns 100.000 euros

ENTREVISTA a Esteve Marquès i Vila, president de la Fundació Privada
Vallès Oriental, coincidint amb l'inici del sisè any de mandat

"L'INTERÈS GENERAL ACONSELLA QUE
FUNDACIÓ, AJUNTAMENTS I GENERALITAT
COL·LABOREM SEMPRE I EN HARMONIA"

entrevista

Esteve Marquès i Vila, de 61 anys, és l’actual president de la Fundació Privada
Vallès Oriental (FVO) des que l’any 2000 fóra escollit per unanimitat en substitució
del fins llavors president Xavier Quincoces i Boter. Tots dos havien format part
l’Associació de Pares de Persones amb Disminució fundada l’any 1965, que amb
els anys ha acabat convertint-se en la Fundació actual.

Pare d’un fill autista, Esteve Marquès va ser dels pioners a la comarca en treballar
per millorar el futur de les persones amb discapacitat. Volia una educació adient i
digna per al seu fill i per als que, com ell, es trobaven en una situació similar. Per
aconseguir-ho va posar-se a treballar, juntament amb la resta de companys, en una
labor que encara el manté “il·lusionadament ocupat”.

En constituir-se la Fundació l’any 1992 va ser-ne el secretari, accedint vuit anys
després, com ja hem explicat, a la presidència, de la qual li queden encara tres
anys, corresponents al segon mandat. És precisament coincidint amb aquest sisè
any al front de la institució que ens ha semblat oportú fer-li aquesta entrevista, per
recordar el passat, revisar el present, però sobretot, per parlar del futur.

anuals (més de 16 milions de les antigues
pessetes) que no ens pertoca pagar i
això no pot seguir així. Si l’ensenyament
és un servei públic gratuït no és just
haver d’ajudar a finançar-lo amb diners
que hem d’aconseguir fent gestió privada
(actes solidaris, activitats de caire social,
cultural i aportacions del Club d’amics
de la Fundació). Uns diners que costen
molt d’obtenir i que seria just que anessin
destinats a nous projectes. No fer-ho així
comporta una descapitalització de la
Fundació que no podem seguir permetent.

- Què proposa?

En una reunió recent amb el senyor Jordi
Roca (director general de Centres
Docents) vàrem exposar que, coincidint
amb la renovació del concert educatiu

FITXA TÈCNICA

- Esteve Marquès i Vila.

- 61 anys.

- Casat amb Maria Rodríguez.

- Dos fills, Xavier (35 anys) que
és autista i Núria (32 anys).

- Una néta, Judit (18 mesos) i
una altra en camí.

- És president de la Fundació
Privada Vallès Oriental (FVO)
des de desembre de 2000.

- Actualment compleix el seu
segon mandat, que finalitza
l’any 2008.

- Va substituir en el càrrec Xavier
Quincoces i Boter.

- Es va jubilar essent director, a
Canovelles, d’una oficina del
Banc de Sabadell.

Esteve Marquès i Vila, president de l'FVO
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La Mútua”
“

MUTUALITAT NTRA. SRA. DEL CARME, M.P.S.

que ha de tenir lloc al 2007, seria un bon
moment perquè l’administració equiparés
la nostra escola a qualsevol altra de
règim públic, i assumís el 100% de les
despeses que genera.

- Podria passar que si a la Generalitat ha
de costar-li com una escola pública
prescindeixi de la Fundació i tiri l’escola
endavant pel seu compte...

Cediríem les claus sense cap mena de
recança. Ens sabria greu perquè perdríem
la nostra arrel i l’etapa inicial del cicle
complert d’atenció a la persona amb
discapacitat intel·lectual, però si fer-ho

així ha de beneficiar els més de 150
alumnes i les seves famílies que té el
centre d’educació especial Montserrat
Montero, benvinguda sigui la decisió.

- Això pel que fa a la Generalitat. I pel que
fa a l’Ajuntament de Granollers?

Pel que fa a l’Ajuntament, i atesa la seva
condició de propietari de l’edifici de
l’escola, caldrà que negociem les
condicions de renovació de la cessió
d’ús (l’Ajuntament va cedir-nos-la per 30
anys i el termini venç el 2007) perquè és
una construcció obsoleta que presenta
moltes mancances que cal resoldre.

- A quines mancances es refereix?

És un edifici vell que necessita millores.
La conselleria d’Educació de l’anterior
govern ja va atorgar-nos una subvenció
que ens va permetre una primera fase
de millores adequant l’edifici de l’escola
a  l a  n o r m a t i v a  d e  b a r r e r e s
arquitectòniques a nivell intern, extern
i modificació dels serveis comuns dels
edificis del centre; però ara cal fer-ne

una de segona, tant o més important que
l’anterior. Serà imprescindible que
l’aconseguim (caldrà anar a la Generalitat
de bracet amb l’Ajuntament, com a
propietari de l’edifici, a negociar-la) si
hem de fer-nos càrrec d’una segona
cessió d’ús i renovació del concert
educatiu 2007-2011 amb criteris de
sostenibilitat econòmica.

- Amb això vol dir que o es fan les millores
o la Fundació no acceptarà una nova cessió?

Tal i com està ara mateix l’edifici no té
el confort adequat al servei que ofereix.
Els serveis tècnics de la Fundació ja han
confeccionat una primera estimació de
les millores imprescindibles i amb elles
anirem a veure l’alcalde Mayoral i el
Jordi Roca (director general de Centres
Docents) i confio que entre els tres,

trobarem una solució satisfactòria.

- I si no és així?

Parlem de millores en l’edifici que
l’administració també haurà de fer si
decideix prescindir de nosaltres i tirar
endavant l’escola com a opció pública.
Com ja he dit en el tema del finançament,

Esteve Marquès dirigint-se als assistents de la gala social 2005

“Igual que moltes empreses, la
majoria d’Ajuntaments
projecten també el tarannà del
seu alcalde: hi ha batlles que
afavoreixen la integració laboral
de les persones amb
discapacitat intel·lectual i
d’altres que no tant”

“L’Ajuntament de Granollers
hauria de mirar la Fundació amb
uns altres ulls ja que fa una
tasca social que vol el millor
per a les persones amb
discapacitat intel·lectual de
Granollers i comarca i per al
seu entorn, pensant sempre,
no en la pròpia Fundació, sinó
a qui van destinats els esforços
que esmerça"
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LLOREDA

si prescindir de nosaltres ha de ser el
millor per als més de 150 alumnes que
té el centre, benvinguda sigui la decisió.

- Perdrien una etapa del procés educatiu...

Nosaltres com a Fundació privada hem
de pensar en la primera etapa de la
persona amb discapacitat intel·lectual ,
que és l’escolar, però també en les etapes

d’adult, que són més llargues i que és on
hem d’invertir si volem donar resposta a
les necessitats globals d’una persona
discapacitada.
Seguir fent l’etapa escolar aportant diner
privat no ens correspon perquè minva la
nostra capacitat d’encarar amb garanties
les etapes adultes, que és on una
Fundació com la nostra ha d’invertir els
seus recursos privats, en combinació,
naturalment, amb els públics.

- La demanda sembla raonable.

És que ho és. No demanem res de l’altre
món i hem de tirar endavant pensant a
qui  va dest inat l ’esforç.  Est ic
completament segur que a ells els
interessa igual que a nosaltres arribar a
un acord i aquest ha de ser l’objectiu de
tots plegats. El mèrit serà de tots perquè
afavorir la persona amb  discapacitat
intel·lectual i les seves famílies és una

causa comuna amb la millora de la qual
tots estem compromesos.

- Quines són les etapes d’adult que segueix
una persona amb discapacitat vinculada a
la Fundació?

Acabada l’escola, algunes persones amb
discapacitat lleu poden quedar-se a casa
perquè el pare té un negoci propi i pot
ocupar-los, però la majoria passen als
tallers del centre especial de treball (si
tenen capacitat productiva), a les
instal·lacions del centre ocupacional (si
no la tenen) o a la residència i centre de
dia, si la discapacitat és més profunda.
Fora del cicle estrictament laboral, alguns
dels usuaris resten atesos en pisos
tutelats, propietat de la Fundació, on
aprenen a portar una vida pròpia i el més
autònoma possible.

- El món productiu actual, tan competitiu,
arriba a influir en el cicle productiu del

Centre Especial de Treball?

Cada vegada més. Les empreses
demanen compromís de producció i nivell

de qualitat del producte, i per aconseguir
comandes és imprescindible oferir-ne.
Això cal inculcar-ho a usuaris, familiars
i professionals, donat que la viabilitat del
projecte empresarial d’integració laboral
de persones amb discapacitat depèn de
l’eficiència productiva.

- Les empreses tenen en compte les
especials característiques d’una Fundació
com la que vostè presideix o vetllen
únicament pels seus interessos?

Per l’experiència que tinc, les empreses
del nostre radi d’acció tenen el tarannà
del seu propietari. Perquè nosaltres
puguem col·laborar amb una empresa,
primer ha de tenir una activitat que ho
permeti,  i  després ha de tenir
predisposició envers el nostre col·lectiu,
sense obl idar que les nostres
característiques productives són
limitades: no podem fer grans quantitats

“Caldrà que negociem les
condicions de renovació de la
cessió d’ús de l’escola
(l’Ajuntament va cedir-nos-la
per 30 anys i el termini venç el
2007) perquè és una
construcció obsoleta que
presenta mancances
imprescindibles de resoldre”

MOMENT ACTUAL DE LA FUNDACIÓ

- Alumnes del Centre d’educació
especial Montserrat Montero: 156

- Usuaris del Centre Ocupacional: 189
- Usuaris Servei habitatge: 45
- Usuaris de la Residència: 64
- Usuaris del Centre de dia: 12
- Usuaris SCAPS: 82
- TOTAL usuaris atesos: 558
- Personal del Centre d’educació especial

Montserrat Montero: 54
- Personal de Tallers: 42
- Personal del Servei d’habitatge: 23
- Treballadors del Centre especial de

treball: 82
- Personal de la residència i centre de

dia: 51
- Personal subcontractat de S.G.(neteja,

bugaderia, cuina): 25
- TOTAL plantilla Fundació: 277

Esteve Marquès amb Lourdes Moreno, treballadora del CET



(perquè som els que som) i tenim
l’inconvenient d’un horari més reduït, en
el benentès, això sí, que tenim una
capacitat certa que esgotem al màxim
com bé saben les empreses que ens
porten producció, acomplint els
compromisos productius adquirits.

- Un altre argument a favor deu ser la
certificació de la Norma ISO 9001:2000 que

el Centre Especial de Treball té des del 2002.

Efectivament, una certificació de qualitat
obtinguda a partir d’una cerca de millora
contínua que forma part de la nostra
forma de fer les coses i que en aquest
cas, a més, ens ha d’ajudar a ampliar la
cartera de clients.

- En l’àmbit de la producció que els Ajunta-
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ments de la comarca contracten al centre
especial de treball de la Fundació (secció
de jardineria), passa el mateix?

Igual que moltes empreses, la majoria
d’Ajuntaments projecten també el tarannà
del seu alcalde: hi ha batlles que
afavoreixen la integració laboral de les
persones amb discapacitat intel·lectual
i d’altres que no tant.

- Segons les dades que tinc, Ajuntaments
de la comarca com Montornès, la Roca,
Vilanova, les Franqueses i la Garriga tenen
contractats més serveis amb la Fundació
que altres de poblacions molt més grans,
com Granollers, per exemple.

És així i potser hauria de queixar-me que
no tots ho facin, però respecto cada
tarannà. Allà cadascú amb la seva
consciència social en aquest tema.

- Canviem d’assumpte. Com explica que
projectes que ja estaven compromesos per
la conselleria de Benestar i Família del
govern anterior (com el projecte de
construcció d’una nova residència i centre

de dia en un terreny propietat de la Fundació)
s’hagin ajornat per a més endavant?

Jo no estic a l’altra banda i no puc saber-
ho. El que sí sé és que cada vegada que
es retarda algun projecte destinat a donar
més servei a la comarca, els perjudicats
no som nosaltres (la Fundació), sinó els
beneficiaris discapacitats als quals va
destinat.
Es tracta de projectes de bé comú que
haurien de tirar endavant.

- L’ajornament d’aquest projecte en concret,
quina opinió li mereix?

És inexplicable, ja que la conselleria de
Benestar i Família té moltes persones en

“Si decidissin convertir l’escola
en un projecte estrictament
públic cediríem les claus sense
cap mena de recança. Si fer-
ho ha de beneficiar els més de
150 alumnes que té el centre,
benvinguda sigui la decisió”

“Coincidint amb la renovació
del concert educatiu que ha de
tenir lloc el 2007, seria un bon
moment perquè l’administració
equiparés la nostra escola a
qualsevol altra de règim públic,
i assumís el 100% de les
despeses que genera”

D'esquerra a dreta, Vicenç Vacca, Juan María Monsalve, Jaume Gregori, Esteve Clopés i Esteve Marquès, en la inauguració de la llar
Jaume Gregori (gener de 2005).

Esteve Marquès i Jaume Anfruns, patró de la FVO, a la gala social de 2003



discapacitat- n’estaríem orgullosos.

- I no s’han plantejat tirar endavant la
construcció de l’edifici vostès sols?

Sense el compromís de suport de la
conselleria seria una imprudència. Però
fa tanta falta que si després d’una ne-
gociació, la conselleria es comprometés
a tirar endavant el projecte, estaríem
disposats a buscar finançament per a
començar les obres demà mateix. Tenir
un terreny buit aquí al costat, tant de
temps i sense poder-li donar sortida, ens
“crema” molt, la veritat.

- Finalment, i tornant a Granollers, creu que
l’Ajuntament hauria de mirar la Fundació
amb uns altres ulls?

Crec que sí atès que la Fundació fa una
tasca social que vol el millor per a les
persones amb discapacitat intel·lectual
de Granollers i comarca i per al seu
entorn, pensant sempre, no en la pròpia
Fundació, sinó a qui van destinats els
esforços que esmerça.
El gran i únic objectiu de la Fundació ha
estat i seguirà sent donar el millor servei

llista d’espera i, per tant, l’ocupació de
tots els centres que es puguin construir
està garantida.
A més, la petició que la conselleria fa
repetidament als Ajuntaments és que
cedeixin terrenys per construir-hi centres
assistencials per a discapacitats, obtenint
resposta escassa, ja que també tenen
les seves necessitats i la destinació que
donen als seus terrenys sol ser una altra:
equipaments municipals propis, venda
per a l’obtenció de recursos... Nosaltres
no som un ajuntament però sí una Funda-
ció sense ànim de lucre que tenim un
terreny per a aquesta finalitat i no
entenem per què no s’hi fa res. 

- Quan fa que això dura?

Han passat dos anys, el projecte encara
s’ha de començar i no comprenem per
què no es fa res ja que les necessitats
i les llistes d’espera són majors cada any
que passa.
Si l’haguessin tirat endavant, en aquests
moments ja hi hauria seixanta discapa-
citats més (i les seves famílies) atesos,
i tots -la Conselleria, la Fundació, els
pares i, sobretot, les persones amb

possible a les persones amb discapacitat
intel·lectual. És el nostre lema, la nostra
il·lusió i el nostre compromís i finalitat,
i és per això que l’interès general aconse-
lla que Fundació, Ajuntaments de la co-
marca i Generalitat col·laborem sempre.
La nostra causa comuna són les persones
amb discapacitat i només els podrem
donar bon servei cooperant en harmonia.

Jordi Pey, periodista
(Text i fotos)

Esteve Marquès; Jordi Pujol, expresident de la Generalitat; i Jeny
Riera, alumna del CE Montserrat Montero.

2001-2004

- Projecte de la llar-residència “Jaume Gregori” per a usuaris de la
tercera edat (10 persones), inaugurada el gener de 2005.

- Posada en marxa del servei amb suport d’autonomia a la pròpia
llar.

- Projecte de reforma interior de l’edifici del Centre Ocupacional (2a
fase)

- Conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la
Generalitat i la Fundació, per finançar les obres de condicionament
de l’edifici del Centre d’educació especial Montserrat Montero.

- Obtenció de la Norma ISO 9001:2000 al Centre Especial de Treball
(CET)

- Consolidació del Centre Especial de Treball (CET)

PROJECTES MÉS SIGNIFICATIUS DESENVOLUPATS DURANT ELS ANYS DE MANDAT D’ESTEVE MARQUÈS I VILA

PLA D’ACTUACIÓ 2005-2008

- Projecte “Cal Trempat” (construcció d’una llar-residència de 21
places en un edifici cedit per l’Ajuntament de Vilanova del Va-
llès).

- Projecte de construcció d’una residència per a persones amb
discapacitat profunda i severa amb trastorns de conducta en un
terreny propietat de la Fundació.

- Obtenció de la certificació de la norma 9001:2000 de tota la
Fundació.

- Renovació del conveni de dret d’ús de l’edifici, propietat de
l’Ajuntament de Granollers, destinat al Centre d’Educació Especial
Montserrat Montero, amb criteris de sostenibilitat econòmi-
ca.
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Tal com es va informar en el número anterior,
des de fa alguns mesos la Fundació ha iniciat
converses amb l’Ajuntament de Vilanova
del Vallés respecte a la cessió d’ús de “Cal
Trempat”, amb la finalitat d’incrementar  el
nombre de places per a persones amb
discapacitat intel·lectual que precisen d’un
recurs permament i adaptat d’habitatge. El
director general de la Fundació va fer arribar
a l’alcalde de Vilanova l’avantprojecte del
servei d’habitatge, el qual va ser acollit amb
interès, predisposició  i sensibilitat envers
les necessitats d’aquestes persones.
Actualment s’està acabant de definir el
projecte, a nivell arquitectònic, funcional, i
de definició d’espais. Aquest projecte és
presentarà a principis de febrer a l’alcalde
de Vilanova.

Amb data 1 de desembre, el contracte de
manteniment de zones verdes i jardins, que
tenim amb l’Ajuntament de Montornès del
Vallès, i que inclou Montornès Nord  i Can
Ametller, s’ha ampliat amb la inclusió del
polígon industrial de Can Bosquerons de
Baix. Amb aquesta ampliació, l’Ajuntament
demostra una vegada més la sensibilitat
envers la integració laboral de les persones
amb discapacitat.

El mes de novembre, l’Ajuntament de
Vilanova del Vallès va convocar el concurs
per al contracte del servei de manteniment
i conservació dels parcs i jardins públics.
Aquest contracte s’iniciaria a principis del
2006, i al llarg de dos anys s’aniran
recepcionant i incorporant diferents espais
d’aquest municipi, fins a assolir la pràctica
totalitat del seu manteniment. El nostre
servei de jardineria, que ja treballa amb
aquest Ajuntament, ha presentat el seu
projecte i estem pendents de la resolució
del concurs. Això, per a la FVO, pot
representar la possibilitat d’ampliar i
potenciar tot el servei i sobretot la
contractació de més persones amb
discapacitat intel·lectual, finalitat de la nostra
Institució.

Des del mes de novembre de 2005, s’està portant a terme la segona fase de les obres de
reforma interior de l’edifici de Tallers Xavier Quincoces. Concretament, ja s’ha realitzat tot
el tema de construcció i ampliació. S’han baixat sostres, s’ha separat una de les naus en
sales més petites, s’ha polit el terra, s’ha millorat la instal·lació de la calefacció. Resta
només la part de pintura i mobiliari. La finalització de l’obra estava prevista per després
de Nadal. A principis de 2006 es sol·licitarà de nou a la conselleria de Benestar i Família
el finançament del projecte a  través de l’obra social de les Caixes d’Estalvis i Fundacions.
L’ajut per al finançament ja va ser sol·licitat amb anterioritat i, tot i que es va valorar
positivament, el projecte no es va incloure en la convocatòria d’ajuts per a l’any 2005.

En la reunió de la Junta del Patronat de la Fundació que va tenir lloc el 27 d’octubre del
present, el president de la Fundació, Esteve Marquès i Vila, va proposar la incorporació
com a patró de Josep M. Lloreda i Piña. Amb aquesta incorporació es cobriria una de les
vacants dels patrons, tal com s’estableix a l’article 18 dels estatuts de la Fundació.
La proposta va ser aprovada per la unanimitat dels patrons assistents en aquesta sessió
de treball. Josep M. Lloreda i Piña compleix les condicions per formar part del patronat,
les quals s’estableixen en els estatuts de la Fundació. En aquest cas les condicions es
defineixen en funció dels mèrits personals desenvolupats i la trajectòria en el camp social
dintre de la integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual.
En la reunió celebrada el passat 22 de desembre del 2005, Josep M. Lloreda va acceptar
el càrrec de patró obligant-se a complir fidelment els objectius i fins fundacionals de
conformitat amb les obligacions legals que tenen els patrons segons estableix l’article 20
de la llei de Fundacions Privades de Catalunya.

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

notícies
AJUNTAMENT DE VILANOVA
DEL VALLÈS

REFORMA EDIFICI DELS TALLERS XAVIER QUINCOCES

MANTENIMENT JARDINS

MANTENIMENT JARDINS,
TAMBÉ A VILANOVA

NOU PATRÓ A LA JUNTA

"La Caixa" ha fet una donació de 9.000 e a la Fundació per al desenvolupament del projecte
d’informatització del C.O. El projecte s’engloba dintre de la “Segona fase de reforma interior
de l’edifici del Centre Ocupacional”. La reforma inclou modificacions estructurals internes
a més de la renovació i actualització de mobiliari i altres recursos generals i específics.

DONACIÓ DE "LA CAIXA"

AJUT DE LA CAIXA DE MANLLEU
Representants de la Caixa de Manlleu i de les entitats que han rebut ajuts per al desenvolupament dels projectes presentats.

El passat dia 16 de novembre va tenir lloc l’acte de lliurament de l’ajut concedit per la
Fundació Caixa de Manlleu a la  nostra Fundació, dintre de la convocatòria de projectes
per a Centres d’Insersió Social 2005. L’acte va estar presidit pel President de la Caixa de
Manlleu, Joan Contijoch, acompanyat per Miquel Rovira, Cap de l’Obra Social de la Caixa
de Manlleu. Va recollir l’ajut Juan María Monsalve, director general de la Fundació.

El Batec va néixer amb  la finalitat de fomentar, potenciar i millorar la comunicació i
informació de la Institució envers els usuaris que atén i les seves famílies. Ens va semblar
que era molt important parlar i plantejar aquells temes que generaven preocupació tant a
les famílies com a la pròpia institució. Bàsicament han estat dos els pilars del Batec: els
patrocinadors i els col·laboradors. Els primers donant suport econòmic i els segons hi han
participat donant suport tècnic i logístic. La Fundació vol agrair amb la sinceritat del que
reconeix l’esforç i l’interès els que fan possible que el Batec continuï editant-se i millorant
cada vegada més.

PATROCINADORS I COL·LABORADORS DE LA REVISTA BATEC


