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

El president de la Fundació Privada Vallès Oriental, Esteve Marqués, i el Director
General de la Fundació, Juan M. Monsalve, presenten públicament els actes
commemoratius de l'aniversari de la Fundació Privada Vallès Oriental

LA FUNDACIÓ VALLÈS ORIENTAL CELEBRA
EL 15è ANIVERSARI

Els actes en motiu de la commemoració del 15è aniversari estan pensats per a
celebrar la llarga trajectòria de l'entitat i també per apropar encara més les
activitats que desenvolupa la fundació a tota la ciutadania. De tots els actes
celebrats, destaca la Festa de la Família, un dia entranyable de germanor entre
els alumnes, usuaris, famílies i professionals de la Fundació Privada Vallès Oriental.
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15è Aniversari
La Festa de la Família.
Un dia per comunicar-se
El dia 30 de setembre va tenir lloc la Festa
de la Família, dins dels actes de celebració
del 15è aniversari de la FVO.
Totes les activitats programades van anar
realitzant-se segons shavia organitzat,
gràcies a la col·laboració dels professionals
i voluntaris de la FVO. Nestem molt
satisfets de com va desenvolupar-se la
diada.
Fou un dia molt especial i entranyable, on
tothom va tenir oportunitat de participar,
tot i que els grans protagonistes de la festa
foren els nostres usuaris, alumnes,
residents i les seves famílies. Ells, com és
habitual, no ens van decebre. Amb emoció
i ganes, disposats a passar-sho bé, el seu
entusiasme es va anar encomanant arreu.
Només calia fixar-se en les seves cares i
els seus gests. Cadascú ens deia alguna
cosa, amb la mirada, amb lexpressió, amb
el seu moviment. Sovint es diu que una
imatge val més que mil paraules. Nosaltres
millor diríem que un somriure, un gest...,
ens comunica molt més que la paraula.

El diumenge dia 30 de setembre a la seu
de la FVO no feia falta dir res, lemoció
que es respirava en lambient parlava per
ella mateixa.
Una de les qüestions que més preocupa a
la FVO és la millora de la comunicació
entre les famílies i lentitat. En moltes
ocasions es demana més comunicació per
ambdues parts, entenent comunicació com
a diàleg, conversa, reunió. Però és que la
comunicació és molt més que això;
comunicar-se és un concepte molt ampli,
amb diverses accepcions. Vol dir també
conviure, relacionar-se, i si adoptem la
forma verbal comunicar sense reflexiu,
ens dóna directament la idea de participar.
És amb aquesta idea de participació, i en tot
el que per a tots nosaltres implica, que em
voldria quedar com a punt de reflexió del
dia de famílies. I que ens serveixi per a
continuar participant plegats en el nostre
projecte comú: la millora de la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual.
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l'article Al voltant del nou model
d'atenció diürna

Dun temps ençà els diferents col·lectius
de professionals i federacions del sector
treballen sobre el nou model datenció
diürna per a persones adultes amb
discapacitat intel·lectual, entenent-ho com
un canvi important en la concepció dels
centres ocupacionals i centres de dia.
El 28 de gener de 2007, lICASS planteja
a la taula tècnica de professionals del
sector, una síntesi de la proposta de la
cartera de serveis que ha de contenir el
nou model, el qual té com a principis
rectors les 8 dimensions de Qualitat de
Vida de R. Schalock que tota persona ha
dobtenir per a llur satisfacció i maduració
personal.
El nou model representa un canvi i una
evolució important respecte al model
actual, molt més rígid i general. Amb la
nova cartera de serveis que es plantegen
en la proposta, leix del centre esdevé la
persona i les seves necessitats. A partir
dun estudi de cada usuari sidentifiquen
les necessitats en les diferents àrees i el
tipus de suport o ajut associat que facilitin
la igualtat doportunitats a tothom. A més,
es parla també del nivell dintensitat de
cada suport segons sigui la necessitat de
cada persona i per a cada àrea en concret.
Es defineixen 7 àrees de necessitat suport
per a cada usuari:
1. Àrea docupacions/activitats
2. Àrea dactivitats bàsiques de la vida
diària
3. Desplaçament
4. Relacions socials
5. Salut
6. Conducta
7. Comunicació

A més també sinclouen dues necessitats
transversals, és a dir, que afecten totes
les àrees de suport. Són la gestió dincidències i del conflicte i la motivació per a
lactivitat.
Els destinataris als
quals sadreça el
servei són persones
adultes amb discapacitat intel·lectual,
amb trastorns o factors associats: alteracions de conducta, malalties cròniques..). Per primera
vegada les persones amb trastorn de
comportament es
veuen com a usuaris
dels centres ocupacionals.

En aquests moments existeixen un munt
dinterrogants al voltant del futur dels
centres datenció diürna que fa que els
professionals del sector a través de les
federacions shagin posat a treballar per

Activitat de psicomotricitat

Pel que fa als professionals també representa un canvi important perquè es parla
dun ventall més ampli de professionals
especialitzats per àrees de suport.
El passat 1 de juny va tenir lloc una sessió
tècnica de treball on van participar 26
tècnics de 17 entitats federades a lAPPS
per valorar la proposta de la nova cartera
de serveis del nou model datenció diürna
de ladministració. La FVO va participar a
la jornada, a partir de la qual, i en subgrups,
es va poder reflexionar sobre diferents
aspectes de la proposta, marcant objectius
de treball per a cada grup.
La valoració de la jornada de treball va ser
molt positiva i es continuarà endavant amb
el treball que es va endegar.

aprofundir en el coneixement de la proposta
i poder saber quins canvis hi haurà i què
suposaran per a tothom.
Tant de lAPPS com de la Coordinadora de
Tallers de Catalunya shan posat en
funcionament grups de treball per analitzar
el nou model des de diferents vessants,
proposar esmenes i reflexions a ladministració que ajudin a configurar un
model ampli i flexible que impliqui una
millora per a tots els usuaris de Catalunya.

Alicia Poveda
Psicòloga Residència
Silvia Ramada
Tècnic Centre Ocupacional

C ODINA
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 El manteniment dels jardins
a la tardor

És ben sabut que el temps canvia en arribar
la tardor. Nosaltres mateixos canviem
alguns hàbits quan acaba lestiu, i no som
els únics: animals i plantes han daparcar
les rutines de lestiu per preparar larribada
de lhivern.
La tardor esdevé doncs, una estació
dinterval, en què preparem larribada de
lhivern mentre arriba el fred de veritat.

És el temps que es deixa per tal que la terra
sairegi. Si parlem de flors plantades en
jardineres, molt habitual de veure en els
carrers dels nostres municipis, hem de
pensar que la quantitat de terra amb la que
conviuen les flors és força limitada. La
transpiració lateral inexistent, i per tant, és
habitual que en el moment darrencar la flor
de lestiu, la terra estigui entollada daigua.

Les tasques que els nostre jardiners, fan
als jardins durant la tardor, també
sadrecen a preparar-los per passar
lhivern de la millor manera, fent que el
fred i les gelades hi tinguin la menor
incidència, i afavorint una rebrotada sana
la primavera següent.

Cal doncs una neteja en profunditat darrels
i un volteig de terres.

LA CAIGUDA DE LA FULLA
Molts coincidiríem a dir que en laspecte
dels jardins, el canvi més visible, és el que
ve de la caiguda de les fulles dels arbres
caducifolis.

Un cop preparat el substrat, és hora de
plantar. A lhivern, pensaments i ciclàmens,
són les plantes que més flor ens donaran.
Si les plantem en un sòl ben preparat, i ho
fem al llarg de la tardor, a lhivern faran una
bona crescuda. En el cas dels pensaments,
arribarem a veurels penjar per sobre les
jardineres, i en el cas dels ciclàmens, els
podrem gaudir en un gran pom de flors.

Per als jardiners, els matins freds i el canvi de
la tonalitat de la fulla de molts arbres, que deixen
el verd per vestir-se en tons daurats, són els
primers indicis de canvi: ben aviat hauran de
carregar cada dia lescombra metàl·lica i els
coves per recollir les fulles que cauen.
La caiguda de la fulla obliga a fer més
freqüents les neteges de paviments durs
i saulons dels espais que el servei de
manteniment de jardineria té cura.
En zones públiques molt transitades, és
habitual avançar al màxim les tasques
desporga dels arbres caducifolis, ja que
sevita, en bona manera, la tasca de
recollida de fullam.
LA FLOR DE TEMPORADA
Tot just amb el primer fred, la flor que durant
tot lestiu ha mantingut els jardins acolorits,
es marceix.
És hora darrencar la flor destiu, remenar bé
el substrat i incorporar-ne de nou per garantir
els nutrients a les plantes que vindran.
Durant la tardor, els jardiners deixen un parell
de setmanes les jardineres buides. Sense flor.

ADOBAT
Ja hem dit que la tardor és lestació dinterval
entre lestiu i lhivern.
A efectes biològics, les plantes fan el següent:
Durant lestiu shan vestit de verd. Primer les
fulles eren dun verd tendre que sha anat
consolidant al llarg de lestació. A lestiu,
tots els nutrients que les arrels absorbeixen,
es destinen al creixement de branques i
fulles. La despesa en nitrogen, lelement
necessari per al creixement i manteniment
de les fulles verdes, és important.
A la tardor, lactivitat de creixement aeri
satura. La caiguda de les fulles nés una
prova. I durant lhivern, els arbres i els arbusts
semblen estar adormits.
Però només ho sembla. La seva activitat es
centra a les arrels. Durant lhivern, mentre la
planta no té fulles, tots els nutrients que
absorbeix per les arrels, es destinen al
creixement de les arrels i a lenfortiment de la
fusta.
La despesa en nitrogen es redueix en gran
manera i, en canvi, creix la despesa en
potassi i fòsfor.
Els adobs de tardor, contenen doncs, una
major proporció daquests dos elements,
mentre la porció de nitrogen disminueix.

Arbustives del bosc de les escoles de Vilanova del Vallès

ELS PERTERRES DE FLOR ARBUSTIVA
A més de la flor de temporada, que es planta
expressament per donar color al jardí, tenim
planta arbustiva amb flor. Els rosers en són
un bon exemple.
Aquests perterres donen color al jardí durant
un seguit de mesos. En el cas de rosers, ho
fan gairebé tot lany excepte a lhivern.
Ara a la tardor, els nostres jardiners tenen
feina a escatar i voltejar la terra, airejar-la.
Passades un parell de setmanes, és molt
convenient cobrir el terra amb alguna capa
de mulch, que té la funció de fer de manta
protegint les arrels del fred de lhivern, tot
mantenint més constant la temperatura del sòl.

Per tant, quan veiem als nostres jardiners
adobar els jardins a la tardor, veurem com
utilitzen un adob diferent al que fan servir
a la primavera i estiu.
I sobretot, les gespes necessiten aquesta
adobada, aquest aportament de nutrients
mineralitzats. No pensem que haver adobat
a lestiu justifica no adobar a la tardor!
Ladob de tardor contribueix a una bona
brotada la primavera següent i, pes
descomptat, a la sanitat general de la planta.
Elisabet Salvadó
Cap de producció
CET Tallers Xavier Quincoces
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l'article Finalitza la primera fase de les obres
d'arranjament de l'Escola
Montserrat Montero

Arrel de la preocupació constant de la FVO
per tal de mantenir el confort i benestar dels
alumnes i professionals de lEscola Montserrat Montero, des de gener de 2006 se celebren una sèrie de reunions entre el Patronat
de la FVO, representat pel seu president el
senyor Esteve Marqués i el Director general
Juan M. Monsalve, i el Departament
dEducació de la Generalitat de Catalunya-,
i en les quals, posteriorment, també va
intervenir lAlcalde de Granollers, Josep
Mayoral, com a propietari del centre-per tal
davaluar les reformes i millores de lescola.
A proposta del Departament dEducació
-en la reunió mantinguda amb el conseller
dEducació Ernest Maragall, el president
de la FVO Esteve Marqués i lalcalde de
Granollers Josep Mayoral, el 27 de febrer
de 2007- es constitueix una Comissió
tècnica dObres que es reuneix per primer
cop el 15 de març de 2007. Comissió
representada pel Departament dEducació,
lAjuntament de Granollers, el Patronat de
la FVO, representants del Consell Escolar
i també hi participen els serveis tècnics
del Departament dEducació, de lAjuntament i de la pròpia FVO. Aquesta
comissió queda presidida pel Sr. Camil
Fortuny, director del Servei Territorial
Barcelona II-Comarques, a proposta del
conseller Maragall.
Aquesta Comissió tècnica dObres
aprova, a proposta del Departament
d Edu c a c ió i de l A juntame nt de
Granollers -propietari de ledifici-, una
sèrie dobres, donant prioritat al confort
i seguretat dalumnes i professionals,
a realitzar durant el període de vacances
estivals. El director del Servei Territorial,
Camil Fortuny, i la regidora dEducació

de lAjuntament de Granollers, Pietat
Sanjuan, sol·liciten a la FVO que sencarregui dexecutar les obres, per tal
devitar el feixuc procés administratiu
de la contractació pública, i a més
demanen a lentitat que també es faci
càrrec dels honoraris dels tècnics que
sencarregaran de gestionar les obres.
Amb posterioritat, lalcalde de Granollers,
Josep Mayoral, i el president de la FVO,
Esteve Marqués, signen el conveni per a
les reformes i millores de lEscola Montserrat
Montero pel qual es defineixen i concreten
les accions a efectuar.
Però lAjuntament de Granollers, propietari
de ledifici, només destina una partida de
250.000 euros a les obres, les quals defineix
el conveni en les següents actuacions:
- Reparar tots aquells punts del paviment
que impliquin un entrebanc per a les
persones amb mobilitat reduïda.
- Substituir completament les fusteries de
més dimensió (espais educatius en cantonades), 6 unitats.
- Reparar tots aquells vidres que ho
requereixin, i en els casos en que sigui
necessari assegurar aquells que tinguin
més risc.
- Fer les millores de ventilació de cambres
de calderes, col·locar els termòstats a les
aules de pitjor orientació i reservar una
quantitat per substituir les calderes que ho
requereixin.
- Substituir la tanca perimetral en els patis
dels pavellons que es trobin en pitjor estat
o que tinguin un gran ús, i en la zona de
perímetre més propera a Can Bassa. En
posterior reunió tècnica, es decideix anular
aquesta fase i donar prioritat, dacord amb

la filosofia de confort pels alumnes i
professionals de lEscola, a substituir les
fusteries exteriors del major nombre daules
i tenint en compte el pressupost inicial de
lAjuntament de Granollers, només 20 de
les 24 aules es podran adequar.
En definitiva, es tracta de gastar els pocs
recursos de què es disposa atacant al
problema principal: que és que a les aules
hi fa fred, no perquè la calefacció no funcioni,
sinó perquè tenen un aïllament tèrmic molt
dolent, especialment en els paraments de
fusteria exterior.
Durant les obres realitzades els mesos de
juliol, agost i setembre shan fet les
reparacions necessàries als paviments, en
el sentit abans explicat, shan col·locat les
reixes de ventilació a les cambres de
calderes, shan situat correctament els
termòstats, shan substituït els grans
paraments de vidre que corresponen a les
aules de cantonada (a falta de petits detalls
dacabat) i sha contractat i planificat la
substitució dels elements de fusteria exterior
de 20 aules. També sha acordat la
substitució duna caldera que està en molt
mal estat.
CRÍTIQUES A LAMPA PER PART DE
LAJUNTAMENT
Malgrat lesforç dels tècnics de la FVO i el
compromís municipal, lAMPA de lEscola
Montserrat Montero va manifestar, a través
dun comunicat publicat al diari El 9 Nou el
14 de setembre de 2007, el seu desacord
en el resultat de les obres ja que aquestes
no havien respost a les expectatives dels
pares i mares dels alumnes. A més, van
expressar la seva incomoditat davant el fet
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que algunes de les actuacions previstes
encara shaguessin de completar en el
transcurs dels primers dies del curs.
Però ha estat la mateixa regidora
dEducació de Granollers, Pietat Sanjuan,
qui ha lamentat públicament les crítiques
de lAMPA de lescola especial Montserrat
Montero ja que pel Consistori el
començament de curs ha estat molt millor
i amb més bones condicions que altres
anys, malgrat les obres que sestan
acabant de fer (en declaracions textuals
publicades a El 9 Nou el passat 17 de
setembre).
La mateixa publicació recollia les
acusacions, per part de la regidora de
Granollers, Pietat Sanjuan, cap a lAMPA
de no tenir prou paciència. A més, es detalla
que aquest curs el nombre dalumnes ha
baixat de 145 a 130 i per tant no és veritat
que faltin professors, com els pares
defensen al seu comunicat enviat al diari
El 9 Nou, i reconeix la feina de gestió que
la FVO està realitzant.
POSICIONAMENT FVO
La Fundació Privada Vallès Oriental agraeix

el suport públic de la regidora dEducació
Pietat Sanjuan però el Patronat de la FVO
considera que el comunicat de lAMPA
enviat al diari El 9 Nou significa una falta
de respecte cap a la FVO i cap als seus
professionals, i més tenint en compte
lesforç intens realitzat durant el període
estival. La FVO considera que ha de manifestar públicament el seu rebuig i donar,
com sempre, el seu màxim suport als
tècnics (arquitecte, aparellador i enginyer)
i als professionals de la Fundació.
El Patronat de la Fundació també vol
manifestar que en relació al comunicat
enviat per lAMPA al diari El 9 Nou que
recull en la seva edició del 14 de setembre
i que textualment afirma de la FVO ni amb
la subvenció i el suport tècnic de
lAjuntament són capaços de fer unes
reformes correctament i acabar-les per
poder començar lescola, ni són capaços
de netejar les aules i els patis que:
- La FVO no ha rebut cap subvenció per part
de lAjuntament de Granollers. La FVO ha
signat un conveni, a sol·licitud del
Departament dEducació de la Generalitat
de Catalunya i lAjuntament de Granollers

-tal i com ja sha explicat amb anterioritatper tal désser intermediari en la realització
de les obres. Tal i com els propis membres
de lAMPA tenien coneixement.
- La FVO vol denunciar de nou la manca de
respecte mostrada en el comunicat de
lAMPA i recollit pel diari El 9 Nou, una falta
de respecte tant cap a la pròpia FVO així
com als tècnics i professionals de la
Fundació.
Els representants de lAMPA haurien de
reconèixer i manifestar que gràcies a la FVO,
una vegada més remetem als acords de la
comissió tècnica dobres i al conveni signat,
shan pogut realitzar les obres darranjament
durant el període de vacances estivals.
Ja que sense el concurs de la FVO, arrel de
la proposta del Departament dEducació de
la Generalitat de Catalunya i lAjuntament
de Granollers, aquestes obres no
shaguessin pogut realitzar, procedint a un
retard dun any en la seva execució ja que
només es podien efectuar en un període on
no assistissin ni alumnes ni professionals,
és a dir, només durant les vacances destiu
escolars.

recursos
incorporació i
humans Nova
ampliació de la plantilla
Aquest mes de setembre s'ha incorporat
a la plantilla de professionals de l'FVO,
Sonia Garcia com a cap de gabinet de
Direcció General.

nació tècnica del departament de treball
social de la Fundació. Li donem la benvinguda i li desitgem tots els èxits a la seva
nova etapa professional.

Assumirà la responsabilitat de la
comunicació corporativa i de la coordi-

NOUS LLOCS DE TREBALL
Durant l'últim trimestre, s'han creat tres

LLOREDA

nous llocs de treball als Tallers Xavier
Quincoces: un auxiliar per l'ampliació
de l'equip d'auxiliars del Centre
Ocupacional, una posició que s'ha
cobert per via de promoció interna i
dos peons al CET de jardineria, amb
l'objectiu de reforçar l'actual estructura.
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el tema La Fundació Privada Vallès
Oriental celebra 15 anys

que desenvolupa la FVO a la
ciutadania. Dentre els actes
programats destaquen la
Festa de la Família, celebrada
el 30 de setembre, com un
acte de germanor entre els
alumnes, usuaris, famílies i
professionals de la FVO; i
també lobra de teatre Les
quatre estacions, a càrrec de Assistents a la presentació del programa d'actes
la companyia de teatre de la Cortés, escriptor, comunicador i director
FVO dirigida per Aníbal general de Gestió i Operacions de Tiempo
Carrasco i que sestrena a la BBDO, oferirà una conferència sota el títol
Esteve Marquès, president de l'FVO, i Juan M. Monsalve, director general de l'FVO
Sala Auditori del Centre Hablar no siempre es comunicar el proper
Cultural
de
la
Roca
del Vallès, com a activitats 8 de novembre a la sala dactes de la
Enguany la Fundació Privada Vallès
destinades
a
aquelles
persones vinculades Parròquia de Sant Esteve. Ramón-Cortés
Oriental celebra el 15è Aniversari de
directament amb la Fundació.
va conèixer la FVO gràcies a Sra. Pepita
constitució de lentitat com a Fundació.
Maymó, presidenta de la delegació de
Quinze anys on la FVO sha ampliat, ha
Els actes commemoratius també volen donar Granollers de la Cambra del Comerç.
crescut i continua esforçant-se, dia a
a conèixer els serveis i activitats de la FVO
dia, per acollir les noves generacions de
a la resta de la ciutadania. És per aquest Però també sha obert la celebració del 15è
persones amb discapacitat intel·lectual
motiu que la Fundació té el gran honor de Aniversari de la FVO a la resta de
i també atendre les necessitats de les
comptar amb la col·laboració del flautista professionals del sector a través de la
seves famílies.
Claudi Arimany, acompanyat per Alan Branch convocatòria del Concurs de projectes
i Shigenori Kudo, els
PRESENTACIÓ DEL
quals el proper 19
PROGRAMA DACTES
doctubre interEl president de la FVO, Esteve Marquès, i
pretarà el concert
el director general de la FVO, Juan M.
Flautes, virtuosisme
Monsalve, van ésser els encarregats de
i belcanto a lAudipresentar públicament el programa dactes
tori de Granollers i
commemoratius del 15è Aniversari de la
compartirà amb
Fundació en un esdeveniment institucional
tots els amics de la
celebrat el passat 25 de setembre a la sala
FVO lart dinterpredactes de la FVO.
tar el cant instrumental. Seguint en
En el seu discurs, el Sr. Marqués va
temes darts però
presentar el programa dactes com una
no musicals si no
gran sèrie dactivitats pensades per a
en el de la comunicelebrar la llarga trajectòria de lentitat però
cació interpersonal,
també apropar encara més les activitats
en Ferran Ramón- Assistents a la presentació del programa d'actes

MB Motors

Concessionari Oficial Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Ctra. Granollers-Masnou, Km. 15. Tel.: 93 879 61 19. 08400 GRANOLLERS.
Ctra. Nacional-II Km. 643 . Pol. B-Santa Margarida. Tel.: 93 741 80 00. 08349 CABRERA DE MAR.
Via Paral·lel, C-35, nº 90. Pol. "Molí de Les Planes". Tel.: 93 867 37 11. 08470 SANT CELONI.
www.mercedes-benz.es/mb.motors

e-mail: info.mbmotors@mercedes-benz.es

8
dinnovació i millora assistencial de la
persona amb discapacitat intel·lectual,
dotat amb un primer premi de 3.000 euros
i un segon de 1.000. Els premis sentregaran
el proper 19 doctubre en el marc del concert
de música celebrat a lAuditori de Granollers.
ALGUNES XIFRES SOBRE LA FVO
El director general de la FVO, Juan M.
Monsalve, va ser lencarregat de presentar
levolució de la Fundació al llarg daquests
quinze anys. En concret, el Sr. Monsalve
va anunciar que lany 1992 lentitat
comptava amb 52 persones contractades;
i que a lactualitat la xifra sha multiplicat
per cinc i es compta amb una plantilla de
266 persones. Pel que fa al personal
indirecte, si bé al 1992 no nhi havia, lany
2007 hi ha 26 persones contractes per a
diversos serveis a la FVO.
Si el creixement de personal és important
no ho és menys lincrement de pressupost.
El director general de la FVO va exposar
que el pressupost de lany 1992 era dun
milió deuros i, en canvi, per enguany, la
xifra ha arribat a gairebé 9 milions. Pel que
fa al patrimoni de la FVO, el Sr. Monsalve
va detallar que fa quinze anys aquest estava
valorat en 680.000 euros i que en lactualitat
la FVO compta amb un patrimoni de 3,5
milions deuros a preu de mercat.

ÈXIT ABSOLUT DE LA FESTA
DE LA FAMÍLIA

Més de 250 persones, comptant amb
alumnes, usuaris, professionals de la FVO,
famílies i amics es van trobar diumenge 30
de setembre per compartir la Festa de la
Família, la jornada de germanor pensada
per participar en un espai de retrobament
de totes aquelles persones vinculades a la
FVO.
La resposta dassistència a la trobada va
ser magnífica, les famílies dels usuaris dels
Tallers Xavier Quincoces i de la Residència

i Centre de Dia Valldoriolf hi van col·laborar
amb molt dentusiasme. De les Llarresidència Vallès, Font Verda i Jaume
Gregori, les famílies i usuaris es van animar
a ballar i cantar, en canvi de lEscola
Montserrat Montero només dues famílies
es van voler unir a la jornada de germanor
de la Fundació. També es va unir a la festa
lalcalde de Granollers, Josep Mayoral, i la
regidora dEducació, Pietat Sanjuan, a banda
duna representació del Patronat de la FVO.

Jocs de punteria

ANIMACIÓ I MOLTS JOCS
La jornada es va iniciar entorn de les 11.30
hores amb lactuació del Grup Tararí dels
blaus de Granollers que van amenitzar
larribada de tots els assistents.
Les activitats lúdiques i esportives, dirigides
pels professionals de la FVO i aptes per a
tots els públics, van començar a les dotze
del migdia i, concretament, van consistir
en:
- Una divertida gimcana on participaven
tant les persones amb discapacitat intel·lectual com tots els familiars i amics, celebrada
al Pati de la Font.
- Un apassionat torneig de futbol 15
aniversari, on es van marcar 6 grans gols.
- I el repte de superar la pista de proves i
caure a loca al Joc de loca que es va
organitzar al pati de la residència.
Després de la foto de família, tots i totes
amb la camiseta i la bossa dels 15 anys de
la FVO, van anar al Dinar
de Germanor, amb la
col·la-boració de lempresa
RC Serveis, on una paella
gegant va fer les delícies
de tothom.
Finalment, el grup El
tramvia blanc va fer que
els alumnes, usuaris,
famílies, amics i
professionals de la FVO
ballessin amb el so més

Per finalitzar la festa, El Tramvia blanc

marxós fins al fi de festa.
AGRAÏMENT ALS PROFESSIONALS
DE LA FVO
Més de 25 professionals de la Fundació
Privada Vallès Oriental van preparar tot el
necessari per aconseguir que les persones
amb discapacitat i les seves famílies
passessin una gran jornada de germanor. A
més, van ser els primers en engrescar-se a
ballar i a animar la festa. A tots ells i elles
moltes gràcies!

Gup de professionals voluntaris de la FVO

Perquè volem contribuir al benestar de totes les persones
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el tema Llei de dependència
La llei 39/20006 de 14 de desembre del 2006,
de Promoció de lautonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència, es
la llei que habitualment an omenem la Llei de
la dependència.
Les característiques més rellevants que té
aquesta llei són: el seu caràcter universal i públic,
i que no existeix discriminació i hi participen
totes les administracions.
Els requisits per a poder ser titular daquesta llei
són:
- Trobar-se en situació de dependència en alguns
dels graus establerts.
- Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant
cinc anys, dels quals dos hauran de ser
immediatament anteriors a la data de presentació
de la sol·licitud. (Les persones que no tinguin la
residència espanyola es regiran per la llei orgànica
4/2000 de l11 de gener).
Per poder saber si la persona està dintre dalgun
dels graus de dependència establerts, sha de
demanar la corresponent valoració de
dependència. Per fer aquesta demanda, la
persona interessada sha de dirigir als professional
dels serveis datenció primària social o de salut,
i aquests li facilitaran el model de sol·licitud.
Pel que respecta a la informació de salut,
shaurà daportar un informe anterior a dos
anys on constin els diagnòstics més rellevants
de la seva situació actual. En el seu defecte,
shaurà de demanar un específic al seu metge
habitual i de referència (Servei mèdic datenció
primària, especialista en cada cas o servei
mèdic del centre assistència en el qual resideix
la persona).
Un cop sha omplert i signat la sol·licitud (per la
persona o el tutor legal), shaurà de lliurar als
serveis socials datenció primària, junt a la
documentació que sespecifica.

Quan els serveis territorials dAcció Social i
Ciutadania reben les sol·licituds, fan el registre
dentrada, remeten la notificació de recepció i
fan requeriment si cal.
Així arriba als Serveis de Valoració de la
Dependència (Sevad) que estan distribuïts per
tot el territori, i que són els responsables de fer
les valoracions funcionals, la proposta dinforme
de grau i nivell de dependència. Una vegada
tenen la seva proposta a punt ladrecen als
òrgans competents de la resolució.
Aquests òrgans segueixen els següents passos:
1. Estudien la informació del cas per preparar la
valoració funcional.
2. Analitzen i registren linforme de salut.
3. Programen el procés de valoració al domicili
habitual de la persona.
4. Realitzen la valoració funcional aplicant el
barem de valoració de dependència.
5. En cas dincidències, reprogramen o proposen
mitjançant la Unitat de Dependència la
desestimació de la sol·licitud.
La Junta de Valoració: formada per lequip
consultor del Sevad, un representant de la Unitat
de Dependència de Prodep i dels Serveis
Territorials del Departament dAcció social i
Ciutadania, es reunirà periòdicament, revisarà
la valoració i emetrà un informe-proposta del
grau i nivell de dependència.

A través daquest barem sestableixen els criteris
de valoració, els corresponents nivells de
dependència, i el protocol amb el procediment
i tècnica a seguir per a la valoració de les aptituds
observades.
Sestableixen tres graus de dependència:
1. Grau I. Dependència Moderada: quan la
persona necessita ajuda per a la realització de
vàries activitats de la vida diària (AVDs), una
vegada al dia o quan te necessitats dajuda
intermitent.
2. Grau II. Dependència Severa: quan lajuda es
requereix dos o tres vegades al dia, sense precisar
la presència permanent dun cuidador, o quan
te necessitats dajuda extensa per a la seva
autonomia personal.
3. Grau III. Gran Dependència: quan necessita
ajuda per les activitats de la vida diaria vàries
vegades al dia, i la presència indispensable i
continua duna altra persona, o quan té necessitat
dajuda generalitzada per a la seva autonomia
personal.
Els menors de 3 anys que presentin greus
discapacitats, tindran una escala de valoració
específica i el sistema atendrà les necessitats
que sen derivin.

Finalment, el responsable demetre una resolució
de grau serà la Direcció del Servei dAtenció a
Persones dels Serveis territorials del Departament
dAcció Social i Ciutadania. Fins que es
constitueixi lAgència Catalana de la Dependència.

Els òrgans encarregats de fer aquest estudi,
seran també els que especificaran les cures que
cada persona pot requerir. Per fer aquesta
valoració es tindrà en compte: els informes de
salut, lentorn en el qual viu el sol·licitant, i les
ajudes tècniques i pròtesis que li hagin estat
prescrites.

El grau i nivell de dependència es determinaran
a partir dun barem acordat i aprovat pel Govern,
mitjançant Reial Decret, amb el Consell Territorial
del Sistema per lautonomia i atenció a la

Un cop es tingui la resolució de grau de
dependència de la persona, els professionals
dels serveis social datenció primària (segons la
disponibilitat de recursos) lideraran el procés
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de dependència. Aquest procés es fa de manera
conjunta amb la persona-familia i així sestableix
el corresponent Programa Individual dAtenció
(PIA).
El grau o nivell de dependència serà revisable,
a instància de linteressat, dels seus representants
o dofici per les Administracions públiques
competents per alguna de les següents causes:
- Millora o empitjorament de la situació de
dependència.
- Error de diagnòstic o en laplicació del
corresponent barem. Així mateix, les prestacions
poden ser modificades o extingides.
Els motius que poder ser causants de que això
passi són: variació de la situació personal del
beneficiari, variació dels requisits establerts o
incompliment de les obligacions de la llei.
Finalment, un cop acabat tot el procés
corresponent per comprovar si es compleixen
tots els requisits per ser beneficiari daquesta
llei, només cal nomenar les prestacions i serveis
als quals es pot tenir accés.
Es contemplen tant les prestacions econòmiques
com els serveis.
A. Els serveis:
Aquestes tindran caràcter prioritari i es prestaran
a través de loferta pública, mitjançant centres
i serveis públics o privats concertats acreditats.
El catàleg és el següent:
- Serveis de prevenció de les situacions de
dependència i promoció de lautonomia personal.
- Servei de Teleassistència
- Servei dajuda a domicili
- Servei de centre de dia i de nit.
- Servei datenció residencial.
La xarxa de serveis estarà formada per:
- Centre públics de les Comunitats Autònomes
i Entitats locals

EDIFICACIONS BARÓ, S.L.

- Centres de referència estatal per a la promoció
de lautonomia personal i atenció de les situacions
de dependència.
- Centre privats concertats degudament acreditats.
B. Les prestacions econòmiques:
- Prestació econòmica vinculada al servei:
destinada a la cobertura de les despeses dels
serveis previstos en el PIA, quan no sigui
possible latenció per un servei públic o
concertat.
- Prestació econòmica per a la cura en lentorn
familiar i ajuda a cuidadors no professionals:
el beneficiari podrà optar per ser atès en el
seu entorn i el seu cuidador rebrà una
compensació econòmica, sempre i quan
aquest estigui donat dalta a la Seguretat
Social. Això, sempre i quan es donin les
circumstàncies adequades.
- Prestació econòmica dassistència personal:
aquesta prestació facilitarà lautonomia de la
persona amb Gran Dependència, i contribuirà
a la contractació duna assistència personal
que faciliti al beneficiari una vida més
autònoma.
A més la llei contempla que les Administracions
públiques puguin establir acords per a la
concessió dajudes econòmiques que facilitin
lautonomia personal. Aquestes subvencions
podran anar destinades a:
- Recolzar a la persona amb ajudes tècniques o
instruments necessaris per al desenvolupament
de la seva vida ordinària.
- Facilitar l accessibilitat i adaptacions a la llar
que contribueixin a millorar la capacitat de
desplaçament a la vivenda.
En quan al finançament del sistema està previst
que les Comunitats Autònomes aportin cada
anys al menys una quantitat igual a la de
lAdministració General de lEstat al seu territori.
Els beneficiaris de les prestacions de dependència

també participaran en el seu finançament, segons
el tipus de servei i en funció de la seva capacitat
econòmica personal.
Lefectivitat del dret a les prestacions de
dependència es realitzarà de forma progressiva
i gradualment a partir del 2007 dacord amb el
següent calendari:
- 2007, persones valorades amb el Grau III. Gran
dependència. Nivells 2 i 1.
- 2008-2009, persones valorades amb el Grau
II. Dependència severa. Nivell 2.
- 2009-2010, persones valorades amb el Grau
II. Dependència severa. Nivell 1
- 2011-2012, persones valorades amb el Grau
I, Dependència Moderada. Nivell 2.
- 2013-2015, persones valorades amb el Grau
I. Dependència Moderada. Nivell 1.
A partir del mes de juny del 2007 shan iniciat
les diferents valoracions a domicili.
Si desitgen més informació, sàpiguen que el
Departament dAcció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un
servei datenció telefònica per tal datendre als
ciutadans, professionals, particulars i entitats.
Telèfon de la dependència: 900.300.500.
A més poden accedir a través de la pàgina web
de la Generalitat:
www.gencat.net/benestar/persones/
dependència/index.htm.
O bé als serveis datenció primària socials o de
salut, o als professionals dels diferents serveis
on estiguin atesos els seus familiars.
Així mateix el Departament de Treball Social de
la Fundació, està a la seva disposició per a
qualsevol aclariment.
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el tema Serveis d'Ajustament Personal i Social
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
ha aprovat el Reial decret 469/2006 de vinti-un dabril pel qual es vol regular les Unitats
de Suport a la Activitat professional en el
marc dels Serveis dAjustament Personal i
Social dels Centres Especials de Treball.
La finalitat del citat decret és la reconeguda
necessitat, dins lEstat espanyol, de
modernitzar els serveis dajustament
personal i social, coneguts a Catalunya com
els Serveis Complementaris dAjustament
Personal i Social (SCAPS).

Així doncs, setze anys abans de les actuals
USAPS, a Catalunya ja es treballava en la
seva posada en marxa, amb una definició
clara quant a les seves funcions, objectius,
estructura i composició dels equips, la
necessitat dun projecte social i els mateixos
programes individuals.
Justament per això, el Reial decret
469/2006 ha volgut recollir només els
aspectes essencials del programa que seran
daplicació a tot el territori nacional, tenint

Els SCAPS, dins els Centres
Especials de Treball, són els
serveis especialitzats en la
rehabilitació, la teràpia i, en
general, la coordinació de tots
els suports i les intervencions
necessàries per garantir la
millora de la qualitat de vida de
la persona amb discapacitat,
mitjançant la seva integració
laboral i social.
Així doncs, sempre és ben
vinguda qualsevol iniciativa
adreçada a dinamitzar i
promoure una tasca tan
complexa.

Serveis d'Ajustament Personal i Social (SCAPS)

Per afavorir aquesta modernització dels
SCAPS el Reial decret 469/2006 ha previst
dues àrees dactuació. La primera garanteix
el suport als SCAPS mitjançant la
contribució en el finançament dels costos
laborals i de Seguretat Social dels
Treballadors que els componen, la qual de
fet, no és del tot nova. La segona, i més
important tècnicament i professionalment,
consisteix en la regulació, explica el decret
que per primera vegada, de les anomenades
Unitats de Suport a lActivitat Professional
(USAP), enteses com lequip multiprofessional que, en essència, realitzarien
un treball equivalent al que a Catalunya ja
es duu a terme des dels SCAPS.
De fet, la trajectòria i lexperiència al nostre
país en el treball de suport a la persona
amb discapacitat és amplia. Ja amb lOrdre
du de març del 1990, el llavors anomenat
Departament de Benestar Social, engegava
els Serveis Socials de Suport a la Integració
Laboral de les persones amb Disminució,
antecessors dels actuals SCAPS.

en compte el procés de traspassos de la
gestió fet a les comunitats autònomes.
Però tot i així, concreta aspectes importants
ja que oficialment amplia el ventall de
persones beneficiàries daquest suport,
com en el cas de les persones amb malaltia
mental o amb discapacitat física i sensorial
amb un grau de discapacitat reconegut
igual o superior al 65%.
En aquest sentit, ens hem de felicitar
daquest fet perquè quan es parla de
persones discapacitades, com si això fos
un col·lectiu compacte del que es pot parlar
i generalitzar, soblida que són moltes les
causes o les trajectòries vitals que ens
poden portar a les persones a viure en una
situació que ens deixi en inferioritat de
condicions.
Els SCAPS, que treballen des de la
individualitat, elaboren uns programes a
mida per a cada persona i cada lloc de
treball, a partir de diagnòstics i valoracions

molt personals i concretes, garanteixen uns
suports a partir dels quals es pugui optar
a una major integració laboral i social i, en
definitiva, a gaudir dun major benestar.
Ara bé, els professionals dels SCAPS no
treballen sols, es necessita una major
conscienciació social i, sobretot, un suport
legal que realment estigui compromès, tant
en compensacions econòmiques, que de
manera realista permetin la viabilitat dels
projectes, com pel que fa als requisits de
qualitat i capacitació exigida als
serveis. En aquest cas, i tenint
en compte lOrdre
ASC/163/2007 de 23 de maig,
segons la qual el Departament
dAcció Social i Ciutadania
estableix les bases reguladores
de les subvencions públiques
per a la realització daccions
relatives a les unitats de suport
a lactivitat professional, en el
marc dels serveis dajustament
personal i social, sí que teníem
una oportunitat per potenciar
els SCAPS.
Hauria estat el moment de
reconèixer lexperiència que hi
ha a Catalunya en la prestació
daquests serveis i lesforç que
sha fet des dels centres per a la
contractació de professionals qualificats,
dacord amb el que ja es regulava a la
oblidada Ordre du de març del 1990.
Al nostre entendre la nova Ordre
ASC/163/2007 de 23 de maig afegeix
confusió a un treball ja de per si difícil.
Equipara i fa intercanviables perfils i
categories professionals que són diferents,
com si tothom pogués fer de tot, sense
tenir en compte la importància de la
formació per garantir i acreditar la qualitat
professional.
En efecte, si bé és cert que introdueix la
figura del pedagog, i aquesta és una novetat
important, ho fa de manera opcional i per
equiparar-ho al treball del psicòleg, amb la
qual cosa, novament es perden oportunitats.
Es perd loportunitat de reconèixer la tasca
que fan els psicòlegs clínics dins dels
SCAPS, a partir dara encara més important
amb la nova població a que, de manera ja
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oficial i reconeguda, tindrà accés al servei.
Es perd loportunitat de consolidar dins
lequip la figura del pedagog...
A més, es parla de la figura del monitor de
suport a la producció, com sembla que ara
sanomena al monitor de suport qualificat,
i se la diferencia del monitor industrial, amb
una clara aposta per la necessària
productivitat dels CET, que és fonamental
per la viabilitat de qualsevol projecte.
Però aquestes figures, de fet, sempre han
estat i en canvi enlloc parla ni es reconeix
al monitor de SCAPS, que fa un treball
directe de suport personal i social que caldria

potenciar, i més tenint en compte la
complexitat de la seva tasca i el llarg camí
que suposa la seva capacitació i formació
professional.
En definitiva, i tenint en compte que a la
pràctica sembla ser que canviaran poques
coses, només cal afegir que a Catalunya
sha perdut una oportunitat per potenciar
els Serveis dAjustament Personal i Social
(SCAPS).

si no les hi ha les cerquem!
En aquests sentit, a la FVO sí que tenim
una oportunitat per potenciar els SCAPS;
de fet, ja es treballa en un seguit
dactuacions a partir de les quals dinamitzar
i potenciar el servei, i es preveu pel 2008
poder concloure i presentar el Projecte de
potenciació dels SCAPS que, sespera,
haurà de revertir en la seva modernització
i nova projecció.

Tot i això, a la FVO sempre sha fet una
clara aposta per la qualitat i millora constant
dels serveis, és a dir, el compromís i la
responsabilitat amb les persones ateses no
ens permet deixar passar oportunitats ... i

Com sempre, continuarem informant!

-El cicle de TVA també té previst una
sortida ,segurament fora de lhorari escolar,
a veure un partit del Barça en directe.

comarca, Barcelona i altres...

Aurora Luna
Psicòloga Coordinadora SCAPS

agenda
CEE MONTSERRAT MONTERO
- El 24 doctubre aniran al Circuit de
Catalunya el cantó groc del pavelló 2, els
nens que pertanyen al cicle superior de
primària.
- Els alumnes dinfantil, primària i cicle
mitjà aniran, el segon trimestre, a veure
lespectacle cultural La lluna, la pruna i
el tercer trimestre a veure lespectacle
musical La pastissera i els follets.
-El cicle superior de primària anirà a veure
El petit sastre el primer trimestre, el segon
trimestre aniran a veure La festa de Nora
i el tercer trimestre lobra de teatre Rosita.
-El cicle dinfantil i primària aniran, de cara
al segon trimestre, al Tibidabo però encara
no està concretada la sortida.
-Està prevista pel novembre una sortida al
camp del Barça per veure uns entrenaments i possiblement al museu daquesta entitat.

- El Cicle de TVA farà les activitats de
museu de cara al segon trimeste, un grup
farà lautorretrat i laltre cicle Un cos de
formes.
TALLERS XAVIER QUINCOCES
El proper trimestre començarem diferents
activitats lúdiques, culturals i esportives:
- 3 d'octubre, començarà com cada any,
el curs de natació amb horari dels dimecres
a les Piscines Municipals de Granollers.
- Començarem a participar en les activitats
culturals (música, teatre, cinema,
museu...), organitzades per l´Associació
Cultural de Granollers.
- També començarem a programar les
sortides trimestrals de tot el dia, per a
visitar diferents espais i llocs de la

INMOGRA

PROMOTORA IMMOBILIARIA

- Al desembre es preveu celebrar la Festa
de Nadal, amb ball i berenar, amb aliments
típics d'aquestes dates torrons, polvorons.... amb tots els companys del Centre Ocupacional.
RESIDÈNCIA VALLDORIOLF
- El centre es comença a preparar per rebre
la tardor i sambienta amb decoracions
pròpies de lèpoca. Celebrarem com
sempre la festa de la castanyada.
- En els propers mesos està previst fer
tres excursions més, una a la fàbrica de
torrons de Castellterçol, un altre a la casa
de colònies Casablanca, on passarem
tot el dia a Taradell, i la tercera al CRAM
a Premià.
- El 26 de novembre està previst celebrar
el 13è aniversari de la residència amb tot
un ampli programa dactes que ja us
explicarem amb més detall.

Girona, 19
Tel. 93 879 40 00 - 93 870 19 91
Fax: 93 870 67 48
08400 GRANOLLERS
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Àrea d'Atenció
Diürna
activitats

Aquest trimestre passat, abans de les
vacances, hem realitzat diferents sortides
estiuenques:
Els grups d'STO
- Sortida a diferents centres comercials:
Maremagnum 13 juliol, Baricentro 27
juliol, gaudint del shopping i dinant als
recintes comercials.
- Sortides a diferents piscines: Can
Miqueló Sant Martí de Centelles, La
Rocadel Vallès. Banyant-nos i prenent el
sol. Dies 28 i 29 juny respectivament.

Allà ens van fer diferents obsequis, de
part de l'alcaldessa de Sabadell i els representants socials del Futbol Club Sabadell.
Més tard, vam jugar un partit a les mateixes instal·lacions del Club. Dia 8 juny.
- Dinar i esmorzar al barri de Can
Bassa.Dies 22 juny i 18 juliol.

Activitat d'esport d'estiu

Els grups de SOI
- Sortida al poble costaner de Calella,
passant un dia de platja fantàstic,
banyant-nos i prenent el sol. Dia 22 juny.

- Sortida al Camp de Futbol Nova Creu Alta
de Sabadell, amb visita al camp de futbol.

CELEBRACIONS
- Hem celebrat la festa d´estiu amb tots
els companys del Centre Ocupacional, amb
ball, música, piscolabis i aigua. 30 juliol.

Visita al poliesportiu de la Creu Alta de Sabadell

Festa d'estiu del Centre Ocupacional

Ballant a la festa d'estiu

Activitat de pintures de samarretes dels grups del SOI

Àrea
Escolar
activitats
- Els dies 4, 5 i 6 de juny es van fer les
convivències a Comarruga per quatre aules
de secundària i quatre de primària.
- Els dies 5, 6, 7 i 8 de juny es van fer les
convivències a TVA a la Vall de Núria.

Fent proves, un dels actes més divertits.

- El 13 de juny quatre classes del cicle de
primària van anar a veure Un cos de formes,
taller de plàstica en el que es fa a un nivell
senzill un apropament al moviment cubista.
- Els dies 14 i 19 de juny respectivament
TVA va anar a la hípica i a activitats de
vela.
Les curses de sacs, una prova ineludible.

- El dia 20 de juny es va celebrar a lescola
la festa del final de curs.

A les festes tots ens ho passem bé.
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FESTA D ESTIU
El dia 15 de juny vam celebrar la festa d estiu,
on usuaris, familiars i treballadors es van reunir
durant unes hores per compartir i intercanviar
opinions, i passar una bona estona tots plegats.
És un dia molt emotiu per als usuaris, ja que
la rebuda dels seus familiars fa que sigui una
diada molt especial per a ells.
Aquest any la festa es va iniciar com sempre
amb un breu parlament del director general i
seguidament amb una xerrada a càrrec d'Albert Ventura -que amb un to divertit i
participatiu-, ens va parlar sobre un tema molt
important, la comunicació.

Àrea d'Acolliment
Residencial
activitats

lluíem la tradicional samarreta que enguany
es va decorar amb un dibuix de l'Òscar S.

des per ells on es podia llegir estiu 2007.
Una vegada acabada lactuació, els pares i
familiars també ens tenien preparada una
sorpresa que havien elaborat unes setmanes
abans tots plegats. Van confeccionar uns
grans arcs amb moltes flors de color de paper
combinades amb fulles. Tots els assistents
van poder per parelles passar per sota dels
arcs ballant al ritme que el senyor Ferran
Miralles ,voluntari per a aquest acte, marcava
amb la seva guitarra. Després cansats de tant
ballar van anar tots plegats a les taules que
estaven preparades per tot el pati per gaudir
del sopar. Cal dir que aquest any, com a
novetat es va crear un concurs de pastissos
casolans, on tothom que va voler hi va
participar. Els guanyadors van rebre un autèntic
davantal per bons cuiners.

REVETLLA DE SANT JOAN
El 23 de juny al vespre vam celebrar la revetlla
de Sant Joan al centre. Després de sopar, ens
vam reunir tots junts al pati per menjar la
tradicional coca a ritme de bona música, per
ballar i fer gresca.

Xerrada d'Albert Ventura

Una vegada acabada la xerrada tots van baixar
fins al pati per continuar la festa. En el passadís
de baixada van poder gaudir duna exposició
fotogràfica que recollia les diferents activitats
que es fan al centre i les sortides, excursions,
etc. Per a l'ocasió, cada llar va fer un mural
amb pintures que es va penjar al pati per
decorar-lo per a la festa. Com sempre uns
dies abans un grup dusuaris amb els monitors,
van preparar una petita actuació. Enguany va
ser un ball de cintes. Amb una música
tradicional van ballar i saltar mentre cargolaven
les cintes de diferents colors, en un gran pal
decorat amb un sol. Després del ball, un altre
grup dusuaris portaven diferents lletres decora-

Festa d'estiu

PROGRAMA DE LES FESTES
16: 00 Rebuda dels familiars
Inici de la festa amb una xerrada a càrrec del
Sr. Albert Ventura.
16: 45 Exposició de fotografies.
17:15  17:45 Activitats dels usuaris.
17:45  18:30 Activitat preparada pels
familiars.
18:30 Berenar / Sopar.
19:30 Concurs de Coques.
Com ja és habitual treballadors i residents

COLÒNIES DESTIU
El mes dagost tres persones van participar
en les sortides de colònies que organitza
RATIO. Aquest any han anat a la casa de
Colònies Can Font (Brunyola), en una estada
de set dies on van poder gaudir de diferents
activitats lúdiques.
EXCURSIONS DEL PERÍODE
Amb larribada del bon temps aprofitem per
fer més sortides a lexterior i gaudir dun dia
diferent amb un nou espai. En aquest període
shan realitzat diferents sortides dallò més
divertides utilitzant com a transport les
furgonetes del centre:
EXCURSIÓ AL TIBIDABO
El dia 7 de juny un grup de 9 usuaris acompanyats de les respectives ATE van participar
de la jornada de portes obertes del TIBIDABO
de Barcelona. Van sortir daquí cap a les 10
hores del matí i van arribar a les 17 hores

Sortida al Tibidabo

anfruns
G R U P

Torras i Bages 6-8 - 08401 Granollers - Telf. 93.870.04.75
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Àrea d'Acolliment
Residencial
activitats

utilitzant el transport de la Fundació. Van
passar un dia divertidíssim pujant a atraccions
superagosarades i gaudint de les instal·lacions.
Allà es van quedar a dinar fins que va ser hora
de tornar cap a casa. Molt cansats però, això
sí, molt contents del dia que havien passat
tots plegats.
PORT AVENTURA, SALOU
Fa molt de temps que teníem pensat fer una
sortida a aquest parc d atraccions. Finalment
lhem poguda fer realitat aquest any. El dimarts
12 de juny un grupet de 5 usuaris es van
desplaçar fins a Salou en una furgoneta de la
Fundació per poder gaudir de les instal·lacions
de Port Aventura. Van sortir cap a les 9 del
matí ja que el
trajecte és força
llarg i per poder
aprofitar el dia van
arribar cap al
vespre a la
residència. Allà
van poder gaudir
de molts dels
espectacles que
s ofereixen així
com pujar a les Sortida a Port Aventura
atraccions que van trobar adients per a ells.
Tots van arribar esgotats de tantes experiències
noves però a la vegada molt contents.
CINEMES IMAX PORT VELL DE BARCELONA
El dia 2 de juliol 10 usuaris van anar fins a
Barcelona en el transport de la fundació per
tal de veure una pel·lícula als Cinemes Imax.
En concret van veure Taurons en sistema de
projecció 3D. Un documental fascinant que
taproxima a les múltiples varietats de taurons
com el tauró blanc, el peix martell o el tauró

balena i no presentats com a animals
menjahomes, sinó com a animals salvatges
i fascinants en perill dextinció. Un cop
finalitzada la pel·lícula van anar a dinar al
Maremagnum on van poder menjar un gelat
de postres. Havent dinat van tornar cap al
centre després dun dia on molts dels
participants van tenir noves experiències tan
enriquidores que alguns tot just arribar
preguntaven que quan tornarien.
EXCURSIÓ AL MONTSENY
El dia 27 de juliol un grup reduït de quatre
usuaris, van anar al Montseny per passar tot
un dia envoltats de natura. Van passejar per
la muntanya i desprès, acompanyats per
personal del parc natural, van accedir fins al
Estany de Santa Fe on es van poder remullar
una mica per fer front a la calor. Va ser un nou
repte per a tots, que aquestes persones amb
greus problemes de relació amb l entorn i les
relacions interpersonals poguessin participar
de la sortida. El gran suport que van rebre per
part dels seus monitors va fer que la sortida
fos un èxit.
ACTIVITAT DE PISCINA AL JULIOL
Durant tot el mes de juliol sha realitzat
lactivitat de piscina a les instal·lacions de
lescola, compartint el monitor de piscina amb
els usuaris dels tallers Xavier Quincoces. Un
total de 53 usuaris han pogut accedir a gaudir
de moments de relax i esbarjo, en grups
reduïts amb el suport de la seva monitora i la
fisioterapeuta del centre.
SORTIDES D ESTIU
Amb la arribada del bon temps el nombre de
sortides augmenta considerablement.
Diàriament shan fet sortides a les piscines

Vila Vila, S.L.

Activitat de piscina

municipals de la Roca del Vallès així com a
les platges del voltants. Aquestes activitats
ens ajuden a passar millor la calor de lestiu.
El llocs escollits han estat els següents:
- Piscina de la Roca: s han fet moltes sortides
a la piscina municipal de la Roca en petits
grups, alguns dies shan pogut quedar a dinar
o sopar a les seves instal·lacions.
- Platja de Mataró: també en petits grups
han anat a banyar-se a la platja. Ha estat una
experiència molt positiva; en general agrada
a tothom poder caminar per la sorra i refrescarse amb laigua. Després de la remullada es
quedaven a dinar o sopar allà fins a lhora de
tornar a casa.
- Cinema: van anar a veure la pel·lícula Cars
i Jorge el curioso a Granollers, tot menjant
crispetes i bevent refrescos, i no va acabar
la festa aquí, que després van anar a sopar
i fer postres.
- Passeig per Granollers, supermercats,
centres comercials: en aquestes sortides
han pogut passejar, comprar material que
necessitaven per als tallers, prendre algun
refresc i gaudir de l ambient de la ciutat.
- Sortides a festes majors dels pobles dels
voltants.
També shan organitzat activitats lúdiques
com jocs daigua al pati, remullades amb
piscinetes petites o amb el sortidor que tenim
al pati. Són activitats refrescants i engrescadores que durant la resta de l any no es
poden fer.

Jordi Camp, 15 - 08400 GRANOLLERS

Concesionario Oficial

Tels.: 93 849 67 55 - 93 849 68 56
Fax: 93 846 48 52

vvsl@telefonica.net - Aptdo. Corrreos, 279
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entrevista
Claudi Arimany, solista de flauta travessera de llarga trajectòria i projecció internacional
CLAUDI ARIMANY, UN DELS SOLISTES CATALANS DE MÉS PRESTIGI
Claudi Arimany va néixer a Granollers (Barcelona). És
considerat un dels solistes catalans de més prestigi amb una
important trajectòria de gran projecció internacional. Ha
actuat sempre com a solista, juntament amb artistes de la
talla de J.P.Rampal, M. Nordmann, F. Ayo, N. Zabaleta, V. dels
Àngels, C.Orbelian, V.Pikaisen, R.Pidoux, J. Suk, A. Nicolet,
J.Rolla, J.J. Kantorov, etc., essent convidat per les més
importants orquestres i grups del món tal com lEnglish
Chamber Orchestra, Berlin Philarmonic Ch.Orchestra, Orquestra
Nacional de Xina, Athaeneum String Quartett, Philarmonia
Virtuosi de Nova York, Franz Liszt de Budapest, Israel
Sinfonietta, Ensemble Orchestral de París, Solistes de
Zagreb,Orq. Bach de Munich, Orchestra Internazionale d´Italia,
Moscow Chamber Orchestra, Stuttgarter Kammerorchester,
Amadeus Chamber Orchestra, Prague Chamber Orchestra,
Berliner Kammerorchester, Virtuosi Italiani i la Filharmònica
Txeca entre moltes daltres.
Claudi Arimany ha ofert concerts a pràcticament tots els
països dEuropa, Rússia, Estats Units, Canadà, Israel, Liban,
Kazakhistan, Thailandia, Xina i Japó, actuant als auditoris
més importants tal com el Chicago Simphony Hall, Washington
Library of Congres, Carnegie Hall de Nova York, Palau de la
Música Catalana, Beethoven House de Bonn, Auditorio
Nacional de Madrid, Rudolfinum de Praga, Palais Auersperg
de Viena, Hollywood Bowl de Los Angeles, Txaikowsky de
Moscou, Teatro Real de Madrid, Smetana Hall de Praga,
Gasteig de Munich, Lieder halle de Stuttgart, Théâtre Champs
Elysées, Salle Cortot, Salle Pleyel i Salle Gaveau de París o
el Suntory Hall i el Bunka Kay Kan de Tòquio.
És membre del tribunal del Concours International de Flute J.P.Rampal que es celebra a París i de molts daltres concursos
internacionals.
Compta amb una àmplia discografia amb més duna trentena de CD per a les firmes SONY Classical, NOVALIS, DELOS Int., etc.
molts dels quals han estat premiats. Considerat per Jean-Pierre Rampal com un dels més grans flautistes de la seva generació,
van ser companys en els escenaris de tot el món, resultant ser lhereu dun estil dinterpretar i dentendre lart de la música.
Claudi Arimany utilitza en els seus concerts lemblemàtica flauta dor W.S. Haynes de J.P.Rampal.
El proper 19 doctubre col·laborarà amb els actes de commemoració del 15è Aniversari de la FVO amb el concert Flautes,
virtuosisme i belcanto concert que se celebra a lAuditori de Granollers.
Sobre la FVO:
1. Quan la FVO es va plantejar celebrar
el seu 15è aniversari, amb el primer
col·laborador que van pensar va ser
en vostè. Però quin va ser el seu inici
en la col·laboració amb la FVO?

No sé exactament quan va començar
la meva col·laboració amb la Fundació
Privada Vallès Oriental. El cert és que
al llarg daquest temps he fet molts
c o n c e r t s p e r l a F V O, r o d e j a t d e
companys magnífics, i sem fa difícil
pensar quina va ser la primera

col·laboració. Però recordo el concert
a la casa de cultura Sant Francesc de
Granollers amb Jordi Gendra, també el
concert amb el Jordi Masó, el celebrat
amb Josep Maria Sauret i el de Josep
Maria Roger... entre molts altres solistes
i cantants que també van col·laborar.
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2. Per què va triar aquestes peces pel
seu concert per la FVO on també hi
assistiran persones amb discapacitat
intel·lectual i les seves famílies?
El programa està triat perquè sigui molt
popular i a mida dun acte daquestes
característiques.

Potser del què més orgullós estic és
del disc integrat de concerts de Mozart,
"W.A.Mozart: Flute Concertos", realitzat
amb la col·laboració de lOrquestra
dHongria i dirigit pel meu mestre JeanPierre Rampal. Però, aquest disc va
ser fruit daquell moment concret.

Les peces estan basades en temes que
tothom coneix com ara La flauta màgica
de Mozart o el Rigoletto de Verdi. Per
tant no és pas un concert només per
melòmans, si no que hem triat unes peces
conegudes per tal de fer-lo amè i molt
obert a tota mena de públics.

Pels que comencen, i a mi també em va
passar, sembla que enregistrar un disc ha
de ser extraordinari i marcarà un punt
dinflexió, que ha de significar un gran què.
Tot i que els discos, en veritat, no són tan
importants ja que són el dia a dia i formen
part de la carrera professional dun músic;
el cert és que al capdavall tels estimes
per igual.

També, ha estat una qüestió de sort. Tres
dies abans del concert, que recordo que
se celebra el 19 doctubre, en Shigenori
Kudo, lAlan Branch i jo mateix estem
realitzant la gravació dun disc on toquem
algunes de les peces que sinclouen al
concert.
3. Per la FVO és un gran honor comptar
amb la seva col·laboració, don obté temps
per les accions de compromís social amb
persones amb discapacitat intel·lectual?
Quan una entitat o institució fa bona
feina i porta a terme tasques socialment
útils, jo sempre col·laboro de manera
oberta i entusiasta quan sem demana.
A més, magrada ajudar a donar a
conèixer lexistència, com treballa, com
supera les dificultats i la professionalitat
de la Fundació Privada Vallès Oriental.
Trajectòria professional:
4. Com a un dels més grans flautistes
del món, quins beneficis creu que aporta
la música a les persones amb discapacitat intel·lectual?
Personalment no faig cap diferència entre
persones amb discapacitat o sense:
limportant és asseures i escoltar, mirar
de passar-ho bé.
5. De la seva àmplia discografia, té un
disc del qual se sent especialment
orgullós? Per quin motiu?
Això és una mica complicat dexplicar...
al llarg de la meva carrera potser nhe
fet tres dotzenes, entre 35 i 40 discos.

6. Vostè té un estil dinterpretar i entendre
lart de la música molt personal, ens el
podria explicar breument?
Vaig tenir la gran sort de poder
col·laborar amb un dels grans artistes
del s. XX, el Jean-Pierre Rampal. Va ser
el meu Mestre, no només professor. Vaig
treballar-hi molts anys i vàrem fer
concerts per tot el món.
A mi se matruibueix ésser el seu hereu,
lhereu daquesta manera de tocar, de
compartir lart del cant instrumental.
Nestic molt orgullós i dono gràcies dhaver
col·laborat amb aquest gran personatge.
7. El proper 19 doctubre col·laborarà
amb els actes commemoratius del 15è
Aniversari de la FVO amb el concert
Flautes, virtuosisme i belcanto, què
linspira a vostè per tal dinterpretar i
triar les seves peces?
La inspiració comença amb la trucada
de lempresari oferint celebrar un concert.
En aquest moment, sinicia el procés de
pensar què tocaré, que minspira aquesta
proposta... és pràcticament inevitable.
Per exemple, macaben de trucar de
Tallin, a Estònia, per fer-hi un concert.
Aquesta trucada ja manima per tot el
dia tot i que faig més dun centenar de
concerts lany.
Entorn:
8. Què significa per vostè actuar a

lAuditori de Granollers, la seva ciutat
natal?
Tocar a Granollers sempre magrada molt.
És inevitable ja que hi tinc a la meva
família, em retrobo amb amics i la meva
gent que no veig gaire sovint.
9. Vostè és un català internacional, com
veuen la cultura catalana fora a la resta del
món?
La veritat és que la cultura catalana no
es veu gaire fora de Catalunya. Però
tampoc a dins de Catalunya. Al voltar
món i conèixer a molta gent de fora te
nadones que ens cal sortir del
provincialisme on ens hem situat, i la
prova són les actuals discussions sobre
la crema de fotografies, ens cal pensar
més enllà de les fronteres.
10. Quan és de viatge a causa dels seus
compromisos professionals, què és el
que troba més a faltar de la seva ciutat?
Em considero una persona molt poc urbana
i per tant no trobo a faltar gaire res. Ara bé,
sí que em sobren moltes coses. A més,
magrada molt la natura, passejar i observar
i quan tinc concerts normalment és a grans
ciutats.
Al contrari del que es diu habitualment, jo
no trobo pas a faltar ni lidioma ni el menjar
però sí que enyores la família.
Cloenda:
11. Finalment, algun desig/felicitació per
les persones amb discapacitat intel·lectual,
les seves famílies i amics, i els professionals
pel seu 15è aniversari a la FVO?
Sempre he admirat les persones que
es desviuen per ajudar als altres, crec
que és fenomenal. Un professional
que fa de la seva vida laboral ajudar
als que lenvolten, als altres; treballar
per a què les famílies i les persones
amb discapacitat conservin sempre
lalegria és meravellós i aquest és el
cas de la Fundació Privada Vallès
Oriental.
La meva admiració també la trasllado
no només a la FVO sinó a tota fundació
o entitat que ajudi socialment als altres
i que a més ho fa amb un somriure.
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entrevista
Ferran Ramón-Cortés, escriptor, comunicador i Director general de gestió i operacions a
TIEMPO BBDO

FERRAN RAMÓN-CORTÉS, COL·LABORA EN EL 15è ANIVERSARI DE LA FVO
"Vaig néixer a Barcelona, lany 1962. Sóc llicenciat
en ciències econòmiques i empresarials per lESADE
(1987). Després duna breu experiència en el camp
del màrketing, vaig escollir la publicitat com a
professió. En els darrers anys mhe dedicat a
lestudi de la comunicació personal.
A lactualitat compagino el meu treball com a
director general de gestió i operacions a TIEMPO
BBDO amb les meves activitats com a escriptor,
i la meva tasca docent, impartint conferències,
seminaris i tallers de comunicació personal tant a
empreses com a universitats.
Casat des de lany 1993, sóc pare de 3 fills".
Sobre la FVO:
1. El proper 8 de novembre col·laborarà
amb els actes de celebració del 15è
Aniversari de la FVO realitzant la conferència Hablar no siempre es comunicar.
Què ens ha de suggerir aquest títol?
Intento transmetre que comunicar és un
acte molt més complex que simplement
parlar. Parlar estimula la ment, mentre que
comunicar mou sentiments, i aquesta
diferència és essencial. Perquè quan ens
limitem a dir coses i no som capaços de
transmetre sentiments, no arribem a la gent
i difícilment establim cap tipus de relació.
2. Quin va ser el motiu que el va animar
a col·laborar amb la FVO?
Vaig voler col·laborar des del moment en
què vaig conèixer la tasca que desenvolupa,

ja que em sembla una tasca admirable,
fonamental i meravellosa. Jo seria del tot
incapaç de fer el que les persones de la
Fundació fan, i menys amb la dedicació, la
professionalitat i el carinyo amb que ho
fan. Així que lúnic que em queda és posar
el meu gra de sorra amb el que jo sé fer,
que és reflexionar sobre la comunicació.
3. Per què va triar aquest tema per la
seva ponència dirigida a persones amb
discapacitat intel·lectual i les seves
famílies?
En primer lloc, perquè la comunicació
personal és el meu àmbit despecialització,
i el que he mirat de reflexionar i investigar.
I en segon lloc, perquè crec que la
comunicació és un àmbit essencial en la
relació entre les persones tant a nivell

professional com familiar. En el cas de les
persones amb discapacitat intel·lectual, tot
i no ser-ne en absolut expert, sempre mha
cridat latenció la tendresa i la receptivitat
que mostren en la seva comunicació. Crec
que hi ha un món de comunicació, expressat
en gestos, mirades i signes, que sovint ens
passa desapercebut a molts de nosaltres i
que és una gran lliçó de vida.
Comunicació personal:
4. Es defineix com a expert en la
comunicació personal, ens podria definir
què és la comunicació personal? Creu
que en el camp de la comunicació amb
persones amb discapacitats varia
dalguna manera?
La comunicació personal és per a mi tota
la comunicació que transmetem cada un
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de nosaltres com a individus, amb la paraula,
els nostres gestos, signes i comportaments.
En aquest sentit abraça per mi molt més
que el que transmetem a través del que
diem. La comunicació amb persones amb
discapacitats reitero que no en sóc un
expert- és una comunicació on crec que el
sentiment és molt present. És molt
transparent i sincera. No amaga res. És rica
en gestos i en detalls. I en aquest sentit és
molt més profunda que la que tenim molts
de nosaltres habitualment.
5. Podria donar alguna pauta o consell
que ajudés a millorar la comunicació
entre les persones amb discapacitats i
el seu entorn?
En primer lloc, els recomanaria a ells com
a tothom- que no se nestiguin de comunicar
els seus sentiments. I que pensin de quina
manera arriba millor a laltra persona el seu
missatge. Moltes vegades un gest com
agafar la mà a laltre diu molt més que
qualsevol frase grandiloqüent. O una mirada
de complicitat dóna més pau que qualsevol
cosa que puguem dir o explicar. Les
persones amb discapacitat han de sentir
que estem a prop dells, i és important triar
amb quin llenguatge -verbal o no verbal- els
ho diem.
6. Per vostè, en el món de la comunicació
personal, què val més un gest, una imatge
o mil paraules?
La veritat és que no tots tenim la mateixa
sensibilitat, i per tant no tots captem igual
les coses. Hi ha gent més visual, gent més
auditiva, i gent més perceptiva als gestos
i els petits signes. Però en general jo aposto
més pels gestos que per les paraules,
sobretot si gestos i paraules no diuen el
mateix. El que fem sempre parla més alt i
més clar que el que diem.
7. Considera que sescolta prou a laltri
al món actual?

Gens ni mica! I us animo a fer la prova:
Parleu amb algú dun problema que tingueu
i comprovareu el poc triga en interrompreus per explicar-vos el seu... Escoltar és
terapèutic. És molt sovint el millor que
podem fer per laltri. Molta gent necessitem
tan sols que ens escoltin, no que ens donin
solucions, ni consells. Però no sabem
escoltar. I és que entre altres coses, ens
ensenyen ja de petits a parlar, llegir, a
escriure... i molt poc a escoltar.
8. Fa un temps, vostè va dir el error es que
vivimos como pensamos, en lugar de vivir
como sentimos (La Vanguardia, 5 agost
2005), què volia dir amb aquesta frase?
Que la vida es viu amb el cor, no amb el
cap. Que vivim en una societat que ho
racionalitza tot, i en la que està mal vist
mostrar els sentiments. Que les decisions
shan de prendre escoltant el teu interior,
no buscant-hi la raó. Recordo una frase
dalgú que deia El cor té raons que la raó
no entén...
9. Creu que hem millorat?
Crec sincerament que anem enrere, en una
societat que no ens deixa expressar els
sentiments, que corre massa, i que
substitueix les trobades cara a cara pels emails. Mai un e-mail podrà comunicar la
intensitat duna abraçada. Estem més
connectats que mai, però també més
incomunicats. No obstant això, sóc un
optimista nat, i crec que ens nadonarem.
Que recuperarem el cara a cara, la
comunicació autèntica, i ens ajudarà a refer
les nostres relacions.
Qüestions professionals:
10. Aquest any ha publicat Virus, un
llibre exemplificador sobre com lluitar
contra els rumors empresarials.
Personalment, ha hagut de lluitar mai
contra un rumor?
Força vegades. I no és gens fàcil. He lluitat

amb rumors contra mi, i he estat part de
les cadenes que propaguen els rumors. Els
rumors són inevitables. Estan instal·lats en
el tarannà de la nostra societat. Però el que
facin mal o no ja depèn molt de nosaltres,
i de la confiança que haguem sigut capaços
de crear al nostre voltant.
11. Considera que les empreses
catalanes estan preparades per lluitar
contra la rumorologia?
Crec que ni més ni menys que les daltres
indrets. És un problema de coneixement
de la gent, i de generació de confiança
entre la gent. Molta gent sosté el principi
de que no sha de tenir massa confiança
a la feina, que no shan destablir relacions
personals, i això em sembla un gran error,
i obrir la porta al poder destructiu dels
rumors.
12. Si en la comunicació personal
desapareixen els rumors i tafaneries,
només ens quedaria el temps per parlar
als ascensors de la feina, no?
Si, i el trajecte dura ben poc... En realitat
tots podem fer molt de forma individual per
fer desaparèixer els rumors. Jo proposo un
exercici molt senzill: davant de cada
informació que ens arriba, ens hem de fer
dues preguntes: És veraç? Ajudarà a algú
que la transmeti? Si no contestem
afirmativament a les dues preguntes, el que
ens ha arribat no és informació. És un
rumor.
Cloenda:
13. Finalment, algun desig/felicitació per
les persones amb discapacitat
intel·lectual, les seves famílies i amics,
i els professionals pel seu 15è aniversari
a la FVO?
Un GRÀCIES en majúscules per la lliçó de
vida que ens donen ells, els seus familiars
i els professionals que hi treballen, cada
dia.

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

notícies
LA FVO ESTRENA NOVA PÀGINA WEB

LOTERIA DE NADAL
La Fundació Privada Vallès
Oriental va mostrar la seva
nova pàgina web corporativa,
en el marc de la presentació
del programa dactes commemoratius del 15è Aniversari de la FVO celebrat el
darrer dimarts 25 de setembre.

La nova web, recull tota la
informació sobre la
Fundació, com sorganitza i els seus diversos serveis. Però el més important és
que a través de la secció de notícies dinterès i agenda vol donar a conèixer encara
més les activitats i informació interessant que lentitat genera. Properament, la
web inclourà un espai interactiu (actualment en construcció) que té com a
objectiu recollir aquelles propostes i iniciatives que els amics de la FVO ens
vulguin fer arribar.
Imatge de la nova web de la FVO

La pàgina web sha treballat en Comissió, tot i que ha estat dirigida des del
Departament de Qualitat.

MILLORES A LA RESIDÈNCIA I CENTRE D'ATENCIÓ
ESPECIALITZADA VALLDORIOLF
Com tots sabeu, la Residència i Centre
dAtenció Especialitzada Valldoriolf són
serveis gestionats per la Fundació, però els
bens i immobles que conformen el centre
pertanyen a lICASS (Institut Català
dAssistència Sanitària) de la Generalitat de
Catalunya.
Doncs bé, durant aquests mesos destiu,
lICASS ha realitzat diverses millores al centre
que us passem a comentar:
Han canviat una part del terra de la cuina i
properament hi posaran armaris nous. Han
canviat el terra i han posat radiadors nous
en tres habitacions (des de la FVO pintarem
les habitacions i comprarem mobles). Han
fet un camí perimetral enrajolat al jardí que

permet sortir sense problemes als usuaris
que van amb cadires de rodes (ho estem
gaudint moltíssim!!!). Han canviat el sostre
de loffice, s'hi ha posat més llum, una
mosquitera a la finestra i shi ha instal·lat
un nou clorificador automàtic.
En breu, arreglaran algunes goteres que hi
ha al centre i de cara a lexercici 2009, està
previst instal·lar aire condicionat als espais
comuns del centre (no a les habitacions).
Pel que fa als equipaments, lICASS ha
comprat diverses butaques, un banc i taula
dexterior, tres llits normals i tres dhidràulics
i una rentadora dús industrial. Totes
aquestes millores ens fan encara més
agradable i segura lestada en el centre.

Aquest any, com ja va essent habitual,
els membres de la Comissió Social han
organitzat la loteria de Nadal de la
Fundació Privada Vallès Oriental. Enguany,
els números escollits són: 9.552 - 71.514.
Ben aviat, un cop les butlletes de la loteria
de Nadal estiguin disponibles, us farem
arribar un comunicat per tal de fer la vostra
reserva.
Molta sort a tothom!

CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ DE
TREBALL DEL PROJECTE 2008
El mes de maig daquest any, és va constituir
una comissió de treball pluridisciplinar amb la
finalitat de fer el desenvolupament i seguiment
del projecte de construcció dun Centre de Dia
i Residència per a persones amb discapacitat
intel·lectual i trastorns de conducta que
requereixen dun suport generalitzat. La
comissió ha treballat de manera consensuada
fent aportacions i millores al projecte incial
procurant adaptar la construcció dels edificis
a la finalitat assistencial dels mateixos.
El resultat final del treball de la comissió sha
concretat en un informe adreçat als serveis
tècnics de la FVO.
A principis de novembre és presentarà al
Responsable de Projectes Estratègics del
Departament dAcció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya, Josep Cortada, el
projecte final i el Pla de viabilitat económic i
financer, tal com es va acordar en la reunió
del passat 10 de maig.

LALCALDE MAYORAL NO ES COMPROMET SOBRE EL FUTUR DE LESCOLA MONTSERRAT MONTERO
Al ple de lAjuntament de Granollers, celebrat
el darrer 25 de setembre, el grup de loposició
va formular la següent pregunta a lalcalde
Josep Mayoral: es renovarà la cessió dús
dels immobles que composen lEscola
Montserrat Montero a favor de la Fundació
Vallès Oriental? En cas de no ser així, quin
seria el seu model de gestió?.
Davant daquesta pregunta concreta,
lalcalde Mayoral va contestar que no es
renovaria la concessió administrativa i que,

per tant, lEscola Montserrat Montero
passarà a ser un equipament municipal.
Però lalcalde es va veure incapaç de definir
el model de gestió de lequipament educatiu
municipal, responent a la segona pregunta
sobre lEscola realitzada al ple. Ja que
segons Mayoral en el model de gestió no
està encara decidit si la gestió la portaria
directament la FVO o si es crearia un nou
Patronat, en el qual també hi formaria part
la FVO. I és que, en paraules del propi
Mayoral Granollers no pot prescindir del

que durant molts anys el que és avui la
Fundació Vallès Oriental ha estat fent a la
ciutat, convertint-se en un capital per a
la ciutat.
Lalcalde de Granollers, al llarg de la seva
resposta al ple, va definir la tasca realitzada
fins al moment per la FVO com un treball
prou solvent i eficaç des del fet que no atén
només el fet escolar sinó que va molt més
enllà: tallers, pisos assistits, residències i
centres de dia.

