
batec
Número 41
"al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual"

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

UN ANY DE CELEBRACIÓ DELS
15 ANYS DE LA FUNDACIÓ
PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

Desitjem que tots els
vostres projectes per l’any
nou es facin realitat i que
passeu unes molt bones
festes en companyia de
totes aquelles persones
que estimeu.

Bon Nadal
i Feliç any 2008!

En Josep Borras és usuari de la Residència i Centre de Dia "Valdoriolf" de la FVO
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L’any 2007 ha estat un any molt especial
per la Fundació Privada Vallès Oriental
(FVO), dotze mesos de celebració del 15è
aniversari de la constitució de l’entitat.
Gairebé sense donar-nos compte hem
arribat ja als quinze anys, tot acollint any
rere any, les noves generacions de
persones amb discapacitat intel·lectual.

Però el 2007 també ha estat un període de
reflexió, un any per aprofundir en la millora
constant dels serveis de la FVO i ampliar-
los cara al proper 2008 per tal d’oferir el
millor benestar possible per a les persones
amb discapacitat intel·lectual, i les seves
famílies, que compten amb la Fundació en
el seu present i en un futur no gaire llunyà.

És per aquest motiu que, des del Pla
Estratègic 2007-2011 aprovat per la Junta
Patronat, hem decidit donar un impuls
important al Projecte 2008, el projecte de
creació d’una Residència i Centre de Dia
per a persones amb discapacitat
intel·lectual i trastorns de conducta i/o
problemes de salut que requereixen suport
generalitzat en terreny propietat de la FVO
a la Roca del Vallès.

El projecte ha evolucionat fins a una
iniciativa molt ambiciosa per a nosaltres,
ens il·lusiona poder oferir, ben aviat, 60
places de règim residencial i un centre de
dia de 50 places per a persones amb
discapacitat intel·lectual i trastorns de
conducta i/o problemes de salut.

Places que han de donar servei, en primer
l loc, a les actuals persones amb
discapacitat intel·lectual orientades a

suport de centre de dia i residència de
cadascun dels nostres serveis i que
compten amb la FVO. Per a nosaltres es
tractaria de fer un salt molt important per
una temporada ja que la pròpia Conselleria
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya ens afirma que a l’actualitat
ja té persones en llista d’espera en aquesta
comarca. Però sobretot, volem donar servei
a aquelles 30 persones que actualment
estan orientades a centre de dia i reben
servei des del Centre Ocupacional de la
FVO i a les 12 persones orientades a
residència i que actualment tenen una
plaça a les llars-residència de la FVO. A
més, des de l’Escola d’Educació Especial
Montserrat Montero, d’aquí a tres cursos,
acaben l’etapa escolar 19 nois que també
compten amb aquest projecte.

Tot això, aquest ambiciós Projecte 2008,
per què ho fem? Doncs, per ells i elles, les
persones amb discapacitat intel·lectual.
Perquè tal i com en Ferran Ramon-Cortés
ens va explicar a la seva conferència
“Hablar no siempre es comunicar”, el que
fem sempre parla més clar i alt que no pas
el que diem. Per això la FVO espera que
de cara a aquest any nou 2008 els nostres
fets diguin clarament que ens refermem
en la nostra vocació, el servei a la persona
amb discapacitat intel·lectual.

Finalment, només ens resta desitjar que
tots els vostres projectes per l’any nou es
facin realitat i que passeu unes molt bones
festes en companyia de totes aquelles
persones que estimeu.

Bon Nadal!

1412 -

agenda
15

1615 -



3

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

el tema La Fundació Privada Vallès Oriental
celebra 15 anys

Durant el darrer trimestre del 2007, la
Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) ha
celebrat el 15è Aniversari de la constitució
de l’entitat en fundació. Quinze anys on la
FVO s’ha ampliat, ha crescut i continua
esforçant-se, dia a dia, per acollir les noves
generacions de persones amb discapacitat
intel·lectual, atendre les seves necessitats
i les de les seves famílies.

Els actes de celebració de l’aniversari es van
iniciar amb la presentació pública del programa
commemoratiu, acte realitzat el passat dimarts
25 de setembre a la sala d‘actes de la FVO.
El President de la FVO, Esteve Marqués, i el
Director General, Juan M. Monsalve, van ser
els encarregats de traslladar als amics de la
Fundació, periodistes, personalitats de l’àmbit

polític, famílies i persones amb
discapacitat intel·lectual l’extens
programa dissenyat per tal de
convidar a tothom a participar
en la celebració de l’aniversari
de l’entitat.

Esteve Marqués va presentar
el programa d’actes com una
gran sèrie d’activitats pensades
per a celebrar la llarga trajectòria
de l’entitat però també per
apropar encara més les

activitats que desenvolupa la FVO a la
societat civil. D’entre 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.
- Concert de música “Flautes, virtuosisme
i belcanto” a càrrec del gran flautista
Claudi Arimany, acompanyat per Alan
Branch i Shigenori Kudo. Concert celebrat
el passat 19 d’octubre a l’Auditori de
Granollers. Al descans del concert, es
va fer públic el resultat del concurs de
projectes professionals sota el lema “Concurs
de projectes d’innovació i millora assistencial
de la persona amb discapacitat intel·lectual”,
premis dotats 3.000 euros pel primer i 1.000
euros pel segon.
- Conferència “Hablar no siempre es comunicar”
de Ferran Ramon-Cortés, escriptor, comunicador
i Director General de gestió i operacions de
Tiempo BBDO. El  8 de novembre, a la sala
d’actes de la Parròquia de Sant Esteve, Ramon-
Cortés va realitzar una magnífica exposició
sobre la importància de la comunicació
interpersonal, de com comunicar-nos de forma
exitosa, per tal de millorar en les nostres
relacions personals i laborals.

- L’estrena de l’obra de teatre “Les quatre
estacions”, a càrrec de la Companyia de
Teatre FVO dirigida pel monitor de la Fundació
Anibal Carrasco, estrenada amb total èxit de
públic, i de crítica, el passat 24 de novembre
a la sala Auditori del Centre Cultural de la
Roca del Vallès.

Finalment, el Director General de la FVO, Juan
M. Monsalve, va reflexionar sobre l’evolució
de la Fundació al llarg d’aquests quinze anys.
En concret, Monsalve va anunciar que l’any
1992 l’entitat comptava amb 52 persones
contractades; i que a l’actualitat la xifra s’ha

multiplicat per cinc i es compta amb una
plantilla de 266 persones. Pel que fa al personal
indirecte, si bé al 1992 no n’hi havia, l’any
2007 hi ha 26 persones contractes per a
diversos serveis a la FVO. A més, Monsalve
va fer un repàs a les xifres econòmiques de
la FVO tot exposant que el pressupost de l’any
1992 era d’un milió d’euros i, en canvi, per
aquest any que ja acaba la xifra ha arribat a
gairebé 9 milions. Pel que fa al patrimoni de
la FVO, Monsalve va detallar que fa quinze
anys aquest estava valorat en 680.000 euros
i que a l’actualitat la FVO compta amb un
patrimoni de 3,5 milions d’euros a preu de
mercat.

La sala d’actes de la FVO plena per la presentació del programa d’actes

Esteve Marqués i Juan M. Monsalve en un dels seus parlaments

Els assistents van conèixer en detall les activitats programades en motiu
del 15è Aniversari de la FVO
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el tema Festa de les famílies

El passat dia 30 de setembre de 2007 la
FVO, dins del programa d’actes del 15è
aniversari, va celebrar la jornada de
germanor.

L’objectiu d’aquesta trobada era aconseguir
una major comunicació entre els usuaris,
els seus familiars, altres institucions i/o
representants d’aquestes i els diferents
serveis i professionals de la FVO. Per tal de
dur a terme aquest objectiu i compartir un
dia d’esbarjo i diversió, es va elaborar un
programa d’actes i activitats que es van
iniciar a les 11h del matí i es van allargar
fins a les 18h de la tarda.

L’inici de la festa el va amenitzar el grup
Tararí dels blaus de Granollers, que amb la
seva música  va alegrar l’ambient, mentre
que acabaven d’arribar tots els convidats.

A mig matí es van començar les activitats
que amb il·lusió s’havien organitzat des dels
diferents serveis de la FVO.

- Es van realitzar una sèrie de jocs on els
alumnes i familiars podien participar en les
diferents proves marcades en la gimcana
celebrada al pati de la Font de l’Escola.

- Al camp d’esport de l’Escola es va jugar

un apassionant
torneig de futbol
on van participar
diferents usuaris
dels serveis de la
FVO i amb gran
èxit es van marcar
6 gols. Les famí-
lies assistents van
p o d e r  a c o m -
panyar i animar en
l’activitat.

- Una pista de
proves i el Joc de
l’oca van ser les
proves que la
Residència i Cen-
tre de dia oferia al jardí de les seves
instal·lacions a tots aquells que hi van voler
participar.

Totes les proves i activitats estaven
adaptades per les persones amb
discapacitat, però també hi podien participar
els familiars i amics que van venir a
acompanyar-los.

L’objectiu d’aquestes activitats era fomentar
la participació i sobretot crear un espai
de diversió, amb la finalitat de facilitar
un entorn agradable que permetés
sentir-se més propers en una diada
com aquesta, dedicada a la celebració
dels 15 anys de funcionament d’un
gran projecte.

Per tal  de gaudir d’un record
d’aquest dia tan especial, la FVO
va repartir samarretes i bosses amb
el logotip de la festa del 15è
Aniversari.

 A l’hora de dinar es va servir una gran
paella per a més de 250 persones. Desprès
del bon tiberi, vam anar a ballar amb el grup
el Tramvia Blanc que es van encarregar de
fer-nos passar una bona estona amb
cançons populars i on vàrem poder participar
tots els assistents fins al final de la festa.

Sílvia Castaño, Myriam Beltran
i Izaskun Quintana

Treballadores socials

El grup Tararí dels blaus de Granollers ens va donar la benvinguda

Al torneig de futbol es van marcar sis grans gols

El grup Tramvia Blanc va posar el punt i final a la Festa de les Famílies
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el tema Concert de Música dels 15 anys
de la FVO

El dia 19 d’octubre al Teatre Auditori de
Granollers, i en el marc de la celebració del
15è aniversari de la Fundació Privada Vallès
Oriental, va tenir lloc el Concert de música
“Flautes, virtuosisme i belcanto”. Claudi
Arimany i Shigenori Kudo, acompanyats al
piano per Alan Branch, ens van oferir una

mostra de la seva  genialitat com a flautistes
de renom internacional.

Va ésser una vetllada plena de sensibilitat
i harmonia, on la qualitat del so i la virtuositat
dels intèrprets, van emocionar tot l’auditori.

Claudi Arimany
Nascut a Granollers, és considerat un dels
solistes de més prestigi i amb una trajectòria
de gran projecció inter-nacional. Company de
Jean Pierre Rampal,  ell mateix ens diu: “Claudi
Arimany és un d’aquells virtuosos que posen
la tècnica, la sonoritat i els colors del fraseig
al servei de la musicalitat i la sensibilitat, cosa
que no està en  la mà de molts” (1999).

Shigenori Kudo
Nascut a Sapporo, va estudiar també amb
J.P. Rampal, i està considerat un dels millors
flautistes del món. De la mà d’ambdós,
juntament amb el so del piano, ens va resultar
un concert, fresc, alegre, ple de sonoritat i
amb la grandesa dels dos grans flautistes.
A l‘entreacte es va fer públic el veredicte
del concurs de projectes de la FVO.

Per un breu espai de temps, la màgia i
la musicalitat de l’audició van traspassar
els nostres cors i ens va fer pensar que
potser sí que les coses les podem fer
millor, sobretot, si les fem amb l’emoció
i la sensibilitat  amb que els músics van
saber-nos fer despertar escoltant el
concert.  Un sincer agraïment.

Silvia Ramada
Tècnic Centre Ocupacional

El logotip dels 15 anys donava ambient a l’escenari

Claudi Arimany i Shigenori Kudo en un moment de la seva actuació El concert de Claudi Arimany per la FVO va reunir a més de 300 persones

Claudi Arimany
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el tema La FVO lliura els premis del seu
Primer Concurs de Projectes

En el marc del concert de Claudi Arimany
per al 15è Aniversari de la Fundació Privada
Valllès Oriental, just a l‘entreacte, es va
fer públic el veredicte del concurs de
projectes professionals.

 Amb aquesta iniciativa la FVO volia establir
una comunicació i participació activa amb
l'entorn social que l'acull, com una
estratègia facilitadora de la inclusió social
i  laboral  de persones socialment
vulnerables.

Els objectius d’aquest concurs de projectes
eren bàsicament promoure la realització
d'iniciatives adreçades a millorar la qualitat
de l'atenció de la persona amb discapacitat
intel·lectual; estimular, d'altra banda, la
implantació de nous projectes d'inclusió
social; donar a conèixer a la societat en
general la situació de les persones amb
discapacitat intel·lectual i les seves
necessitats i, finalment,  incrementar la
participació i compromís social en la tasca
que porta a terme la Fundació Privada
Vallès Oriental.

Un cop examinats els treballs presentats
a la convocatòria de projectes i en
aplicació de l'avaluació dels projectes
tenint en compte els criteris d'inclusió
social, difusió de la problemàtica de la

persona amb
discapacitat
intel·lectual,
i n i c i a t i v e s
d'innovació i
m i l l o r a
assistencial i
v i a b i l i t a t
pràctica del
projecte. El
jurat, presidit
per Cl iment
Giné degà de
la Facultat de
Psicologia de
la Uni-versitat
Blan-querna,

va resoldre que els guanyadors eren:

Fem-nos companyia, projecte guanyador
del Concurs de projectes de la FVO
Primer premi, dotat amb 3.000 euros, pel
projecte "Fem-nos companyia. Projecte de
c r e a c i ó  d ' u n  g r u p
d'acompanyament a la gent
gran" de Sílvia Ramada, Rita
Vargas i Sílvia Castaño de
la Fundació Privada Vallès
Oriental.

Aquesta proposta es basa en
la creació d'un grup de voluntaris
de persones adultes amb
discapacitat intel·lectual amb
un grau moderat, disposades
a oferir el seu temps i disposició
personal per realitzar un servei

a la comunitat on pertànyen, en aquest cas la
ciutat de Granollers.

Van entregar el premi Esteve Marqués,
President de la FVO i Dídac Herrero, Director
General de Caixa Manlleu.

Tac Teatre, el segon premi del Concurs
de projectes
El segon premi, dotat amb 1.000 euros,
va ser pel projecte "Tac Teatre: Inclusió
social a través del teatre" del servei
teràpia ocupacional Tac-Osona de
Manlleu.

Un treball que planteja difondre i
sensibilitzar a les escoles d'educació
primària de la comarca d'Osona a través
de la representació teatral i guia didàctica
d'aquesta.

En representació, del Servei Teràpia
Ocupacional, va recollir el premi Ariadna
Bayot, Directora Tècnica del Servei de
Teràpia Ocupacional de mans de Esteve
Marqués, President de la FVO i Dídac
Herrero, Director General de Caixa
Manlleu.

Les guanyadores del concurs, tècniques de la FVO

El segon premi va ser pel servei de teràpia ocupacional Tac-Osona
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el tema “Parlar no sempre és comunicar”
Resum de la conferència de Ferran Ramon-Cortés

En els darrers anys, les nostres possibilitats
de comunicar-nos s’han multiplicat.
Comptem amb més mitjans que mai (mòbil,
e-mail, internet...) que ens ajuden a que
visquem molt connectats els uns amb els
altres, però paradoxalment, vivim alhora
molt incomunicats.

El motiu principal és que la nostra
comunicació tot i guanyar en quantitat
ha perdut molta qualitat. Ens comuniquem
molt poc cara a cara, i sobretot, ens
comuniquem amb molta superficialitat.
Ens costa poc dir-nos coses, però ens
costa molt comunicar els nostres
sentiments. Com podem comunicar-nos
millor? No és una tasca fàcil, però des
d’aquestes línies us proposo algunes de
les coses que cada un de nosaltres podem
fer. És la meva petita “recepta de
comunicació” destinada a millorar i
enriquir les nostres relacions.

1- Aprofundir en la nostra comunicació
Hi ha 5 nivells als quals ens podem
comunicar amb els altres.

El primer consisteix en
PARLAR DE COSES. És
una comunicació banal
que no construeix res.

El segon consisteix a
PARLAR DELS ALTRES.
Tampoc aquí s’estableix
una vertadera comu-
nicació,  amb l ’ incon-
venient afegit de que
fàcilment caiem en el vici
de “criticar els altres”. Hi
ha un tercer nivell que
consisteix en PARLAR DE

MI,  de forma descr ipt iva.  És un
començament, però que per si sol no és
suficient. Es com mullar el peu a l’aigua
per comprovar la temperatura, abans de
tirar-se a la piscina.

El quart nivell consisteix a PARLAR
DELS MEUS SENTIMENTS. Aquí co-
mença de veritat la comunicació, tot i
que te la limitació de ser en una sola
direcció.  La vertadera
comunicació, la que ens
a juda i  ens une ix  es
produeix en el  cinquè
nivell, quan som capaços
de PARLAR DELS SEN-
TIMENTS INTERPERSO-
NALS. El que jo sento
envers tu i el que tu sents
e n v e r s  m i .  S i  s o m
capaços d’anar saltant de
nivell, i arribar al cinquè,
la nostra comunicació i
les  nost res  re lac ions
donaran un salt qualitatiu
important.

2- Administrar sàviament la confiança
La confiança es basa en dos pilars: la
meva capacitat de donar confiança als
demés, i la correcta percepció de quan i
amb qui la puc donar. No podem donar
la mateixa confiança a tothom, en
contextos diferents. Saber quan i amb
qui ens podem obrir més o menys és una
habi l i tat determinant per la bona
comunicació. Administrar la confiança
significa actuar com si fóssim una ceba,
traient-nos més capes i deixant veure el
cor en ambients en els que ens sentim
en confiança, i deixant-nos algunes capes
protectores quan percebem que la situació
o la gent no mereix la nostra confiança.
Saber donar la confiança suficient, però
en la mida justa és una de les claus més
importants de la bona comunicació.

3- Evitar la crítica
Hi ha una diferència essencial entre fer una
crítica o fer una observació. Observem fets,
i critiquem persones. Una observació és la
meva impressió sobre quelcom que ha

Ferran Ramon-Cortés

Juan M. Monsalve, Director General de la FVO, va presentar la conferència



8

“Perquè volem contribuir al benestar de totes les persones”

succeït, mentre que una critica implica
sempre un judici a la persona. Un exemple
ens pot ajudar a marcar-ne la diferència: si
m’aixeques la veu, et puc dir que amb el teu
to de veu em sento ferit, i serà una
observació. Però puc dir-te també que ets
un histèric, i serà una crítica. Convertir
crítiques en observacions pot ajudar molt a
les nostres relacions. Les observacions
ajuden a créixer, mentre que les crítiques
ens allunyen.

4- Posar molt diàleg al conflicte
Discutim sobre coses, mentre que
dialoguem sobre sentiments.
L e s  c o n v e r s e s  e s
converteixen en discussió,
p e r q u è  r e a c c i o n e m
emocionalment al que l’altre
ha dit. Si enlloc d’enrocar-nos
portant les discussions al
límit, intentant imposar la
nostra “raó”, optem per
d i a l o g a r  e l s  n o s t r e s
s e n t i m e n t s ,  t e n i m
l’oportunitat de resoldre el
conflicte.  Si enlloc d’intentar
tenir la raó en la discussió, es
preguntem mútuament coses
com què ens està separant
emocionalment, o què t’he fet
sentir amb les meves paraules
i què m’has fet sentir tu amb les teves,
estem iniciant el diàleg emocional.

Dialogats els sentiments, les discussions
són molt fàcils d’abordar. Sense diàleg
previ, és senzillament impossible tancar
sat is factòr iament  cap d iscussió .

5- Pensem en la comunicació com un tot
Diversos estudis situen la comunicació
no verbal com la part més important de
la nostra comunicació. Concretament, un
d ’e l l s ,  most ra  que  les  parau les
comuniquen un 7% del missatge, el to de
la veu un 38% i el no verbal un 55%.
Quan les nostres paraules i el nostre to

o gesticulació no diuen el mateix, el que
val i amb el que es queda la gent és amb
el missatge que dona el nostre to o els
nostres gestos. Quan hi ha incongruència,
el no verbal mana sobre el verbal. És fàcil
d’entendre si pensem que una mirada
d’odi no necessita de cap explicació per
ferir, i una carícia no necessita tampoc
de cap expl icació per transmetre
“carinyo”. Mirem doncs la comunicació
com un tot integrat, i utilitzarem tots els
recursos al nostre abast per dir –no
necessàriament amb paraules- el que
volem dir.

6- Regalem comunicació
S’acosten festes, i tots estem pensant
en què regalar als que estimem. De forma
natural, tots pensem en coses materials
que els puguin fer feliços, i moltes
vegades no encertem. Hi ha una altra
manera de mostrar la nostra estima, el
nostre amor i la nostra generositat que
no te res a veure amb coses materials, i
és regalar comunicació.

N’estem fortament mancats, i per molts,
unes hores de tertúlia, de companyia, de
compartir experiències i sentiments son
el millor regal. Regalem comunicació. No

és el camí més fàcil, doncs exigeix un
temps que sovint no tenim i una alta dosi
de compromís, però és el regal més
preciós.

Voldria afegir una reflexió final, i és el
fet que la comunicació amb els altres te
un punt de referència molt clar que és
la comunicació amb un mateix. Ens
comuniquem amb els altres com ho fem
en primera instància amb nosaltres
mateixos.

Som amb els demés tan durs i freds, o
tan “carinyosos” i càlids com
ho som amb nosaltres. Si ens
estimem més a nosaltres
mateixos, si  ens donem
missatges d’amor, si ens
tractem amb “carinyo”, això
mateix és el que farem amb
la gent del nostre voltant.

Afegeixo per acabar un
missatge per la Fundació i
molt especialment per les
mares i  pares:  Us vu l l
transmetre la meva més
sincera admiració i reco-
neixement. Ens doneu una
l l içó diàr ia de la mi l lor
c o m u n i c a c i ó ,  u n a

comunicació rica en matisos i emocions,
que arriba directament al cor.

Una comunicació que molts voldríem en
la nostra vida diària i amb els nostres
sers estimats. Tenim molt a aprendre de
vosaltres, i us dono molt sincerament les
gràcies per tot el que, tenint-vos a prop,
i mirant com us comuniqueu amb els
vostres fills, aprenem.

Gràcies de tot cor!

Ferran Ramon-Cortés
Desembre de 2007

Més de 150 persones van escoltar atentament com millorar la nostra comunicació
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el tema Les  quatre estacions, teatre a la
Fundació Privada Vallès Oriental

El 24 de novembre  a la Sala Auditori del
Centre Cultural de la Roca del Vallès, la
Companyia Teatre FVO va estrenar una nova
obra, “Les  quatre estacions”,  una adaptació
d’ “Any de neu any de Déu” de Lluís Coquard.

Aquest cop, la companyia dirigida per Anibal
Carrasco ha crescut en nombre i en
complexitat. Hem vist 28 actors així com
la incorporació del ball en escena.

L'obra és un conte clàssic, però no per això
sense una gran vigència als nostres dies.
La reina és una persona agradable i que vol
tenir feliç el seu poble i, a més, té el poder
d'aconseguir tot allò que vol. I és clar, el
poble aprofita per fer algunes peticions amb
la pretensió de controlar la natura, i adaptar-
la a unes característiques suposadament
ideals. Així doncs, no gaire conforme amb
el fred de l'hivern, demana que sempre sigui
primavera. Després, veient que això té
inconvenients, demana que sigui sempre
estiu, més tard, que sempre sigui tardor,
però amb cap d’aquestes estacions no es
sent satisfet, les coses encara empitjoren
i cap estació per si sola és la ideal. Finalment
es veu obligat a demanar que torni l'hivern
i que tot segueixi el seu ordre natural. La

reina els concedeix de nou el favor, perquè
ja han après que no es pot alterar l'ordre de
les coses, que són necessàries totes les
estacions, amb les seves coses bones i
també els seus inconvenients, i que és

l'esforç i el treball allò que
porta el benestar i la felicitat.

Quasi tothom està d’acord a
considerar l’origen de l’art en
la necessitat primitiva de la
reproducció naturalista de la
realitat que ens envolta, amb
finalitats màgiques d’entendre
i intentar domesticar el nostre
entorn.

A la representació vàrem
sentir de nou aquesta màgia, l’instant en
què l’actor amb la seva
interpretació directa,
e s p o n t à n i a ,  e n s
desperta sentiments
ancestrals relacionats
amb la necessitat de
saber, de comprendre,
de controlar, i d’una
manera lúdica i festiva
 ens qüestiona. Podem
esperar que algú ens
ho solucioni tot? Com
ens relacionem amb el
món que ens envolta?
Som conscients de les
conseqüències de manipular la natura, el
fenomen que ara en diem el canvi climàtic?

Una mica més d’una hora de representació
és el que veiem d’un any de treball, des de
diferents serveis de la FVO s’ha participat
en elaboració de l’atrezzo, dels decorats,

de la música, del vestuari, hi ha hagut
col·laboracions de molts “actors”... Olga,
Joan, Carmela, Raquel, Esther, Leo, l’altre
Joan, Rita, monitors, auxiliars, tècnics.
Quanta feina, però també, quants guanys
per a tots els implicats.

Col·laboracions especials
Olga Pey, actriu de la companyia “Acte
Quatre” de Granollers, ens explica com ha
viscut la seva participació  en la funció: “La
meva experiència fent teatre amb els nois i
noies de la Fundació és molt enriquidora. No
és la primera vegada que faig teatre amb
ells. Cada vegada ha estat millor, cada cop
se’ls ha demanat més i han respost fins i
tot, ballant. Què us podria dir de tot plegat?
Des del primer dia dels assaigs es va veient
com tot va agafant cos. Ja sabem que

costa, que se’ls demana molt amb el
diàlegs... Els que estem dins aquest món
del teatre, sabem el que costa aprendre’s
un paper i més quan és un diàleg molt
“picat”, amb molts actors i actrius, com ha
estat aquesta última obra. Jo personalment,
els felicito a tots, i molt especialment al

La reina rep al seu poble

Olga Pey felicita a la Companyia de Teatre FVO
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seu director, en Anibal, per la seva paciència
i la seva visió envers el nois i noies, i la manera
que té de desenvolupar l’obra, a mida que hi
va treballant. Té una bona visió pedagògica
envers tots ells i sap com treballar-hi.

Ja he dit, abans, que per a mi és una
experiència molt enriquidora. Veritablement
és així, i val a dir que cada vegada m’hi sento
més bé, ben acollida i estimada per tots ells.

Amb això està tot dit, espero que els pugui
continuar ajudant com fins ara, ja que em
sento molt real i tzada moralment.
Gràcies per tot.”

Els Antics Balladors de l’Esbart Dansaire de
Granollers en comenten: “Durant aquest
curs hem tingut la sort de treballar
conjuntament amb un grup de persones de
la Fundació Privada Vallès Oriental, per a
posar en escena l’obra de teatre “Les quatre
estacions” en la que el ball popular català
és un element que converteix l’obra en més
alegre i amena.

És un goig poder trametre frases d’algun dels
balladors que han ensenyat les danses als nois
i noies... “Ha estat per a mi una experiència
molt enriquidora” i també” “he rebut més que
no pas he donat” o “he tingut la sort de conèixer
un grup de persones que són exemple

d’expressivitat, alegria, esforç i il·lusió.”

Ha estat doncs per al nostre Esbart, un privilegi
que hagi estat la nostra entitat l’escollida per
a aquesta tasca. Moltes gràcies a tots els
balladors, als monitors i als responsables que
ens han atès, més que bé.”

Èxit de crítiques
Una espectadora ens diu: “He quedat
sorpresa de la magnitud de l’obra i a sobre
m’ho he passat molt bé.” Els actors i actrius:
“Ha costat, estava bastant nerviosa, però
desprès quant a començat... ha semblat
més curta”. “Me gusta cuando hacemos el
baile y los vestidos”. “Jo ja havia participat
en altres obres, aquesta era una mica més
difícil, però penso que ha quedat molt bé i
a mi m’ha agradat”.

Anibal Carrasco Educador del servei de
STO i director de la Companyia de Teatre
FVO, ens explica: “Un any més realitzem
un nou projecte. Aquesta vegada és més
ambiciós, ja que hi ha molts més
personatges i a més, s’intercalen balls
tradicionals.
Una obra d’aquestes característiques
comporta, ja de per si, molta feina: buscar
una història adequada; adaptar el guió,
canviant frases i paraules per facilitar la
pronunciació i per tant facilitar la seva

comprensió.; triar quin personatge és
més adequat per a cada persona, valorant
les seves qualitats interpretatives que,
sovint, s’han d’anar modificant en el
transcurs de la història; pensar quin
vestuari és el més apropiat; quins
decorats realçaran més la història; quin
tipus de música crearà un ambient més
idoni ... Després tot això, es traspassa a
les diferents comissions encarregades
de dur-ho a terme.

No em cansaré de repetir la quantitat
d’àrees que es treballen i les potencialitats
que té l’activitat de teatre. Es desenvolupen
estratègies per a treballar les capacitats de
cada persona. S’ofereixen dinàmiques
d’estimulació en l’àmbit funcional, afectiu,
emocional i cognitiu.

També, es treballa l’expressió corporal i la
dramatització com a eines de comunicació
i socialització. Després de treballar tots
aquests aspectes, una de les parts més
essencials és la integració, que serà la posada
en escena de l’obra en teatres públics.

Ja per acabar, només hem resta per dir que
val molt la pena tota la feina que comporta
quan veus tot aquest esforç, tan de les
persones  que col·laboren externament com
internament, ajuda a que unes persones se
sentin realitzades i valorades. A mi, per la
part que hem toca, només vull dir-vos que
sou els millors i que  SOU UNS ARTISTES!”

Cal destacar el magnífic espai escenogràfic
cedit desinteressadament per l’Ajuntament
de la Roca del Vallès i l’excel·lent disposició
de tot el seu personal. Qui no hagi pogut
gaudir d’aquesta representació, aquests cop
té una altra oportunitat,  ja que  la companyia
tornarà a representar aquesta mateixa obra,
el dia 14 de juny de 2008, dins els actes de
celebració del mil·lenari de Canovelles.

Jordi Llorens Pumarola
Director àrea de serveis diürns

L’equip d’actors i actrius preparats per sortir a escena
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el tema Tot esperant la propera gran celebració:
els 20 anys de la nostra FVO

INMOGRA
PROMOTORA IMMOBILIARIA

Girona, 19

Tel. 93 879 40 00 - 93 870 19 91

Fax: 93 870 67 48

08400 GRANOLLERS

Tots i cadascun dels actes realitzats per
celebrar els 15 anys de la constitució de la
Fundació Privada Vallès Oriental han estat
una festa de germanor on des de les
persones amb discapacitat intel·lectual, les
seves famílies, professionals
i col·laboradors de la FVO,
personalitats polítiques i, en
general, tots els amics de la
Fundació han participat i
gaudit amb un programa
complet d’activitats pensades
per tots els públics. I és que
la Comissió del 15è Aniversari
va programar uns actes
pensats per unir-nos tots sota
una mateixa filosofia, la
mateixa que ens ha fet arribar
on som i que ens fa prometre
un futur ple d’il·lusions, el
servei a la persona amb
discapacitat intel·lectual. És
per aquest motiu que des del
Patronat volem traslladar el nostre agraïment
i la nostra més sentida felicitació per tots
aquells que han participat en el 15è
Aniversari de l’entitat i que dia a dia fan
possible que la Fundació celebri aquests
quinze anys i molts més.

En primer l loc, volem reconèixer a
aquelles famílies que van participar a la
Festa de Famíl ies i  que ens han
demostrat el seu compromís amb el
projecte compartit amb la Fundació, la
millora de la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat intel·lectual.
La seva participació, amb tot el que
implica par a tots nosaltres, és el millor
regal que l’entitat podria rebre per tal de
celebrar el nostre aniversari.

També a la societat civil, els amics de la
FVO han demostrat que comparteixen la
tasca social que emprèn dia a dia la
institució i ens han acompanyat en els actes
oberts a la seva participació. Més de 300

persones van gaudir de l’art instrumental
de Claudi Arimany a l’Auditori de Granollers,
més de 150 persones es van trobar a la
sala d’actes de la Parròquia de Sant Esteve
per escoltar a l’escriptor i comunicador
Ferran Ramon-Cortés a la seva conferència
“Hablar no siempre es comunicar” i com a
cloenda dels actes, el ple a vessar de la
Sala Auditori del Centre Cultural de la Roca
del Vallès per assistir a l’estrena de l’obra
de teatre “Les quatre estacions”. A tots ells
i elles moltes gràcies per la seva companyia.

Com a Patronat, ens omple de satisfacció el
poder comptar amb professionals tan
compromesos amb la Fundació, un equip de
professionals disposats a entregar-se
completament a fer realitat el 15è Aniversari

fins i tot posant-hi del seu temps lliure a
banda del seu esforç professional. Sense la
seva col·laboració, capacitat d’engrescar-
se, de passar-s’ho bé i gaudir de les activitats
realitzades, el resultat no hagués estat aquest

èxit de participació. Per a tot
aquest equip humà, la nostra
felicitació.

Però sense cap mena de
d u b t e ,  e l s  g r a n s
protagonistes del nostre
aniversari han estat ells i
elles, les persones amb
discapacitat intel·lectual que
han part icipat en les
activitats programades. Per
a nosaltres és un honor
comptar amb actors tan
entusiastes com els de la
Companyia de Teatre FVO;
amb experts ballarins i
animadors de trobades com

els que ens van captivar a la Festa de
Famílies. És gràcies a tots ells que la FVO
existeix i a ells ens devem.

Finalment, pel Patronat és un orgull veure
créixer el projecte. Com cada any acollim
noves generacions de persones amb
discapacitat intel·lectual i aconseguim
engrescar en el nostre projecte comú a les
seves famílies. És per això que el Patronat
aprofita les pàgines de la nostra revista per
donar l’enhorabona a tothom i us
encoratgem a preparar, encara amb més
ganes i il·lusió si és possible, el proper
aniversari de la nostra Fundació.

Esteve Marqués
President de la FVO

La Junta Patronat de la FVO
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Àrea Escolar

El 14 de novembre, l’etapa d’infantil i primària
 van anar d’excursió al Montseny per observar
els canvis de la tardor en el paisatge.

El 24 d’0ctubre les aules 5,6,7,8 del pavelló
1 van anar a veure el Circuit de Catalunya.

L’activitat de El Circ Educatiu on anaven
l’etapa d’infantil i primària s’ha anul·lat i
es canviarà per una representació de Els

Músics de Bremen de cara al 2 trimestre.
El 29 de novembre les aules 9,10,11,12,14 del
pavelló 2 van anar a la Masia de Can Deu  per fer
unes activitats relacionades amb l’hort i la granja.

La festa de la Castanyada es va celebrar a
l’escola, es van torrar castanyes i moniatos
al pati gran i a la tarda es va fer una
representació amb motiu de la festa de la
castanyada.

Aquest trimestre passat, abans de les vacances
de Nadal hem realitzat diferents sortides i
activitats d’hivern :

STO
Sortida a la població de Banyoles, passejant
per l’estany i passant un dia molt divertit i
agradable. 16 de novembre.
 - Sortida a conèixer la Fabrica de Iogurts La
Fageda, gaudint d’un dia la Garrotxa amb el
seu paisatge encantador.... 11 i 13 de desembre.
- Sortida a Granollers, a participar de l’activitat
“la Festa de la Nora de la Big – Band”. Dins la
programació de l’Associació Cultural de
Granollers. Dies 14 i 18 de desembre.

SOI
- Sortida a Les Coves del Toll, del Museu
Arqueològic de Moià. On hem gaudit d’una
visita guiada per les coves, així com per l’itinerari
botànic, amb restes del paleolític. Dia 4

desembre.

CELEBRACIONS
El dia 24 de novembre, a les 18h., a la Sala
Auditori del Centre Cultural de la Roca del Vallès
i després d’un any intens d’assajos, esforços
i nervis, els membres de la
Companyia de Teatre FVO, han
estrenat l’obra de teatre “Les quatre
estacions”. No cal dir que va ser tot
un èxit, els/les usuaris/àries,
professionals i familiars ens sentim
molt orgullosos del treball realitzat
per tots els/les actors/actrius, el
director, els/les educadors/ es, els/les
cuidadors/es, i en general de tots
els/les companys/es del taller i la
residència.

Volem agrair també especialment la
col·laboració i implicació dels

membres de l’Esbart Dansaire de Granollers,
d’Olga Pey, d’en Joan Sagalés, de Carmela
Sánchez i Raquel García, així com de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.  Felicitats
a tots!!!!

Un any més hem celebrat la nostra castanyada
particular al Centre Ocupacional, torrant
castanyes al forn, amb refrescos, musica i una

Passejada per l’estany de Banyoles
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Diürna

Un dia a les curses
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Àrea d'Acolliment
Residencial

SORTIDA A LES FONTS DE MONTJUÏC
Divendres 5 d’octubre, un grup de cinc
usuaris acompanyats de dos professionals
van assistir a l’espectacle de música i color
de la  “Font Màgica- Fonts de Montjuïc”.
Els va agradar molt tant la música com el
colorit de les fonts que ens vam
impressionar a tots. Després vam poder
berenar i prendre un refresc. Vam marxar
amb el transport de la Fundació, al voltant
de les 17hores per arribar a sopar al centre.

SORTIDA MAS CASABLANCA
(TARADELL, OSONA)

El dia 9 d’octubre, un grup de 39 usuaris,
acompanyats d’alguns famil iars i
professionals, van compartir tot un dia al
Mas Casablanca (Taradell, Osona).  Els
nostres usuaris van veure com viuen un
munt d’animals, gallines, conills, cavalls,
xais, ovelles, porcs, vaques, ànecs.

Van poder tocar  i agafar alguns animals
i vam riure molt donant el biberó als vedells,
ja que en un moment se’l bevien. Ens van
explicar moltes coses sobre la vida i
costums dels animals.

Després vam fer un aperitiu i vam dinar
tots plegats en un gran menjador. Un  cop
acabat el dinar, alguns usuaris encara van
tenir forces per jugar a futbol en un gran
prat d’herba verda. Cap a les 16 hores vam
tornar amb l’autocar.

Dies abans de la sortida, va estar plovent
però el dia de la sortida el temps ens va
acompanyar, la pluja va aparèixer quan tot
just marxàvem. Tothom va gaudir de la
sortida i tot va anar molt bé. Ara esperem
preparar la sortida de l’any vinent.

SORTIDA A L'HÍPICA DON CABALLO
Divendres 19 d’octubre, un total de 10
usuaris acompanyats de sis professionals,
va assistir a una jornada de portes obertes
a la Fundació Privada Don Caballo (entitat
dedicada a la teràpia assistida amb
cavalls).

Vàrem sortir del centre a les 10.30hores
i es va tornar a les 16hores. El dinar es fa
fer a les instal·lacions de la Fundació
Privada Don Caballo i per al desplaçament
es va utilitzar el transport de la Fundació.

Els usuaris van poder pujar a cavall. El
centre disposava del material adequat per
fer la tasca senzilla, també van raspallar
els cavalls i fer van fer  un passeig en
carruatge. Tothom va gaudir molt de la
sortida, els usuaris per les noves
sensacions que van experimentar i els
professionals per veure les respostes dels
usuaris. Les fotografies que es van fer ens
han permès retenir les expressions dels
assistents a la jornades.

CINEMA FET I AMAGAR. ACTIVITATS
ASSOCIACIÓ CULTURAL
Dilluns 22 d’octubre, un grup de sis usuaris,
acompanyats per dos professionals, van
assistir a una de les activitats que realitza
l’Associació Cultural. En aquest cas es
tractava de cinema, els nostres usuaris
van estar molt pendents de la pantalla.
L’experiència ha estat molt positiva.

SORTIDA AL CRAM. (Fundación para la
conservación y recuperación de
animales marinos)
Dimarts 23 d’octubre, un total de 10 usuaris
va assistir al Cram (Fundación para la
conservación y recuperación de animales

Sortida a la granja “Casablanca”

Passeig en carruatge

Activitat d’hípica a Don Caballo
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marinos) a Premià de Mar. Van fer els
desplaçaments amb el transport de la FVO.
Allà van veure tortugues i altres animals
marins, van gaudir molt de la sortida. Es va
sortir a les 10 hores del matí i es va tornar
a les 16 hores. El dinar es va fer fora.

CASTANYADA 2007
L’última setmana de novembre, es va
començar a preparar la castanyada. Es
van fer molts tallers de manipulació  per
preparar decoracions i ambientar el
centre, es van col·locar a  l’entrada i al
passadís.

Els castanyers del 2007, aquest
any han estat Rosarito i Jonathan
Pérez.
Uns dies abans es va fer una
sortida amb furgoneta per comprar
els ingredients per als panellets.
Amb tots els ingredients que es
van comprar alguns usuaris van
elaborar un gran assortiment de
panellets, de pinyons, coco,
codony, cirera, ametlla, entre
d’altres sabors.

La festa es va celebrar
al vestíbul, al llarg del matí es
van rebre als castanyers
(vestits per a l’ocasió), es va
expl icar la història de la
castanyera i tot seguit es va
fer un ball. A la tarda, el David,
un monitor de la residència,
ens va fer un petit concert de
guitarra i  ens va cantar
algunes cançons.

Després la Montse, també
monitora del centre, es va
animar i va seguint cantant,

molts usuaris la van animar i van cantar
amb ella.

En Joan, ens va preparar un gran foc a l
‘entrada com cada any per fer les castanyes
que estaven boníssimes. Van menjar els
panellets i van beure begudes refrescants.

Va ser un bon moment de trobada.
Aquest any com es va celebrar dimecres,
va coincidir amb el dia de visita dels
familiars i van poder participar també
en la festa.Sortida al CRAM

Torrant les castanyes

Sortida a Colera
La Maria i la Gemma són dues monitores de
la residència que un dia es van engrescar
per portar a terme una experiència diferent:
passar un cap de setmana amb els usuaris
a Colera.

Aquesta va ser la seva experiència:

Nosaltres aquest any havíem anat a
Portaventura amb un grup d’usuaris. Aquest
dia vam estar tant contentes de com havia
anat, que vam pensar que seria maco fer
una sortida de dos dies i passar un cap de
setmana tots junts.

La idea que teníem era portar a terme un
cap de setmana amb uns amics,  preparar
i sopar junts, prendre el sol i gaudir del mar,
passejar i anar a menjar una paella típica del
lloc. Això que fem normalment tots!

Una de nosaltres, té una casa compartida
a Colera (Alt Empordà) i vam gestionar-ho
tot per poder gaudir-la  un cap de setmana.

Es va plantejar la idea a l’equip de la
residència,  ens van animar a portar-la a
terme, i ens van facilitar  tot allò que
calia.

Així doncs, el dia  de 6 d’ octubre la vam
porta a terme. Vam marxar cap a les 10
hores del dissabte amb la furgoneta del
centre i vam arribar cap a les 12.

Vam deixar les coses a la casa  i vam
voltar sorpresos mirant-ho tot amb
detall. Després vam marxar a fer una
volta pel poble i ens vam acostar a
veure el mar.

Per finalitzar el dia vam visitar  uns amics
del poble que ens van rebre amb molt afecte
a  casa seva. Després vam visitar una galeria
d’art que hi ha al poble.

Hi va haver algunes anècdotes divertides,
com el fet de dormir tots junts que els  va
sorprendre molt i reien quan tots ens van
posar els pijames i es vam ficar als llits. Tots
feien bromes i , és clar, no tenien ganes de
dormir...

També el diumenge quan vam fer la paella
després d’haver caminat molt pel poble,
van quedar tant esgotats que algú fins i tot
es va dormir  sobre de la taula.

Va ser una experiència  molt positiva  alhora
que divertida i inoblidable per a tots.

VA SER UN BON  CAP DE SETMANA
ENTRE AMICS.

Maria Pascual i Gemma Ruiz
Monitores Residència Valldoriolf

A punt de fer-nos a la mar
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CEE MONTSERRAT MONTERO
- L’etapa de primària i la de secundària
aniran a l’activitat cultural de música La
festa de Nora.
- Els nois de l’etapa de transició a la vida
adulta aniran a la pista de gel de Granollers.
- El dia 21de desembre, per acomiadar-se
i donar pas a les festes nadalenques els
diferents cicles faran una representació a
la sala d’actes de l’escola.

TALLERS XAVIER QUINCOCES
El proper trimestre començarem diferents
activitats lúdiques i culturals:
Participarem de la Programació de
l’Associació Cultural de Granollers:
- Brins: Nats Nuts. Teatre. Dies 15 i 18 gener 08.
- Un pont a Terabithia. Cinema. Dies 28 i 29
gener 08.
- Història del petit sastre: Orquestra Granollers.
Música. Dies 19 i 22 febrer 08
- El flautista d’Hamelin. Música. 26 febrer 08.

agenda
Sobre a les celebracions, aquests proper
trimestre tenim:
- Com cada Nadal, els grups de sto i soi
anirem a dinar a diferents restaurants, amb
els companys del Centre Ocupacional i hem
fet la festa de Nadal amb berenar i musica.
Els dies 18 i 19 de desembre.
- Celebració del carnestoltes, amb ball de
disfresses i berenar per als companys del
Centre Ocupacional.
- Exposició de Sant Jordi, com cada any a
la Sala d’Actes de la Fundació, per a visitar
els treballs plàstics i creatius dels grups del
Centre Ocupacional.

RESIDÈNCIA VALLDORIOLF
La Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”
es comença  a preparar per rebre el Nadal.
Durant tot el mes de desembre es faran les
següents activitats:
- Es farà la sortida a la Fira de Santa Llúcia,
al PINGRA de Granollers, així com sortides

al cinema i a sopar fora del centre.
- Durant tot el mes prepararem diferents
tallers de manipulació  per fer targetes de
Nadal  i decoracions per al centre.
- S’ambientarà el centre amb l’arbre típic
de Nadal, un gran pessebre i amb el  Senyor
Cagatió.
- El dia 5 de gener un grup d’usuaris aniran
a veure  Ses Majestats els Reis  d’Orient
que arribaran a l’ hospital de Granollers.
- El dia 6 de gener, com ja és habitual
cada any, Ses Majestats els Reis d’Orient
vindran a la residència carregats amb
molts regals i llaminadures. Tots junts,
usuaris, treballadors i d’altres persones
que vindran a acompanyar-nos en aquest
dia, els esperarem a dalt al vestíbul amb
molta il·lusió per tal de  rebre’ls com es
mereixen. L’arribada està prevista cap a
les 12 hores del migdia i marxaran cap a
les 13 hores.
- El Servei d’habitatge té previst fer un sopar
de Nadal amb totes les llars.

externes

La regidoria  de Medi Ambient i la de Sanitat de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, en
conveni amb la FVO, endeguen una campanya de sensibilització per tenir cura dels espais
verds. L’objectiu de la campanya és donar als vilanovins i vilanovines que tenen un animal
de companyia consells pràctics per tal de mantenir netes les zones verdes del municipi.
Aquests consells, a banda de recordar les responsabilitats que porta tenir un amic de quatre
grapes, també aconsellen sobre mesures de seguretat o recorden la importància de mantenir
Vilanova neta tot recollint les seves deposicions, evitant que faci les seves necessitats a
llocs on juguen els infants i respectar el mobiliari i tubs de rec subterrani en els seus jocs a
les zones verdes. La FVO ha signat un contracte amb l’Ajuntament de Vilanova, guanyat en
concurs públic, pel servei de manteniment de les zones ajardinades i els espais verds del
municipi. En virtut d’aquest contracte, a l’actualitat a Vilanova hi treballa un equip de 5 persones
amb discapacitat intel·lectual, amb el suport de monitors especialitzats, fent tasques de jardineria
i un equip de 2 persones amb discapacitat intel·lectual col·labora amb la brigada de neteja de
la via urbana. Però el consistori, a més, vol mostrar el seu compromís amb la causa social que
emprèn la FVO: atendre les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual potenciant
el seu benestar i el de les seves famílies.

El Director General de la FVO, Juan M.
Monsalve, i l’Alcalde de la Roca del Vallès,
Rafael Ros, han iniciat les converses sobre
la construcció d’una Residència i Centre de
Dia, conegut a la FVO com a Projecte 2008,
al terreny situat al terme municipal de la
Roca del Vallès i propietat de la FVO.
L’Alcalde Rafael Ros dóna total suport a
aquest projecte i s’ha posat  a la disposició
de la nostra entitat per tal que tècnics
municipals i tècnics de la FVO col·laborin en
el disseny del projecte i en la seva presentació
davant del Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS S’INICIEN LES CONVERSES AMB
L’ALCALDE DE LA ROCA PER FER
REALITAT EL PROJECTE 2008 DE LA FVO

notícies



FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

internes

 Amb una participació del 63,4%, el passat 21
de novembre es van celebrar eleccions
sindicals a la Fundació Privada Vallès Oriental.
A més de produir-se la renovació de
pràcticament el 50% dels delegats sobre el
període anterior, s'ha incrementat el nombre
de representants en proporció a l'increment
de la plantilla dels últims anys.

El comitè d'empresa per mandat de 4 anys,
estarà composat pels següents professionals:
Alberto Cabrera (monitor CET), Fina Vidal
(mestre escola), Anibal Carrasco (monitor
STO), Mònica Fernández (monitora STO),
Gemma Ruiz (ATE residència), Edgar García
(mestre escola), Andreu García (educador
escola), Carles Cuervo (mestre escola),
Enrique Claramunt (serveis generals), Sílvia
Pagès (CET bugaderia), Mònica Canal (CET
manipulats), Vanesa Escudero (CET
manipulats) i Melany Coronado (CET
manipulats). FETE-UGT comptarà amb 10
representats i CC.OO. amb 3.

Per gener del 2008 és té previst publicar el núm. 1 dels Quaderns Tècnics de la FVO. En aquest
número inicial es recolliran els projectes guanyadors del concurs realitzat per la FVO en motiu
del seu 15è Aniversari.

Els objectius d'aquesta publicació són: aprofundir i donar a conèixer des d'una vessant més
científica i tècnica temes d’interès relacionats amb la persona amb discapacitat intel·lectual i
les seves famílies; també es pretén que sigui una publicació de referència en els sectors
professionals especialitzats i, per últim, es vol transmetre una imatge de transparència i
participació de la FVO en l'entorn social que l'acull.

El dia 27 de novembre de 2007, Juan M.
Monsalve, director general de la FVO i en nom
de la Junta de Patronat, va fer lliurament d’una
placa commemorativa a Maria Membrive,
monitora del centre ocupacional jubilada
parcialment des del passat mes de febrer, com
a mostra de reconeixement del seu compromís
i la seva contribució, al projecte d'atenció a
les persones amb discapacitat intel·lectual,
durant més de 29 anys.

El dia 20 de desembre de 2007, Juan M.
Monsalve, director general de la FVO i en nom
de la Junta de Patronat, va fer lliurament d’una
placa commemorativa a Pilar Valls, mestre de
l'escola C.E.E. Montserrat Montero jubilada
parcialment des del passat mes d'octubre, com
a mostra de reconeixement a la seva contribució,
al projecte educatiu de les persones amb
discapacitat intel·lectual, durant més de 29 anys.

En aquest darrer mes de novembre ens han deixat el pare de l’Alberto Recio i també el pare
de la Montse Blanch. Des de la Fundació Privada Vallès Oriental volem donar el nostre condol
a les famílies i tot el nostre suport.

Un any més tots plegats van celebrar el 13 è. aniversari del centre el dia 26 de novembre. La
festa s’inicià a les 11.30 del matí amb el repartiment del record de l’aniversari, que aquest any
ha estat un penjoll pintat pels usuaris, després van participar en les diferents activitats esportives
que es preparen al jardí del centre.

Les proves van ser diverses. Podien encistellar
la pilota en una gran cistella, jugar a bitlles, passar
per un circuit de psicomotricitat, encerclar cèrcols,
tirar saquets i jugar amb el paracaigudes a  pilota.
Aquesta prova va ser la que més èxit va tenir.
El partit de futbol, que sempre es fa aquest mateix
dia, es va acordar fer-lo el dimarts. Com sempre
van participar en aquesta lligueta els equips de
futbol de l’escola, tallers i residència que van
competir amb moltes ganes. Els felicitem a tots
perquè ho van fer més que bé. A les 15 hores,

va tenir lloc la tradicional “foto de grup” al pati de la residència amb  tots els professionals i
usuaris del centre. A la tarda entre tots van bufar les espelmes del gran pastís que aquest any
tenia forma de tretze, i vam desitjar molta sort per a tots. El fi de festa va ser una gran ball.

A inicis de desembre van finalitzar les obres d’arranjament de l’Escola d’Educació Especial
Montserrat Montero fruit del conveni per a les reformes i millores de l’Escola, signat entre
l’Alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i el president de la FVO, Esteve Marqués, pel qual es
defineixen i concreten les accions a efectuar i on l’Ajuntament de Granollers, propietari de
l’edifici,  estableix destinar una partida de 250.000 euros.

En concret, de juliol a setembre, amb un esforç considerable per part de l’equip de tècnics de
la FVO, s’han fet les reparacions necessàries als paviments, en el sentit abans explicat, s’han
col·locat les reixes de ventilació a les cambres de calderes, s’han situat correctament els
termòstats, s’han substituït els grans paraments de vidre que corresponen a les aules de
cantonada. De setembre a inicis de desembre, i sempre tenint com a prioritat el confort dels
alumnes i professionals de l’Escola,  s’ha realitzat la substitució dels elements de fusteria exterior
de 20 de les 24 aules i s’ha substituït una caldera que estava en mal estat.

Aquestes obres s’han marcat com a objectiu de gastar els pocs recursos de què es disposava
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.

ELECCIONS SINDICALS 2007

NEIX UNA NOVA EINA DE COMUNICACIÓ: ELS QUADERNS TÈCNICS

RECORDATORI ALS PARES DE L'ALBERTO RECIO I LA MONTSE BLANCH

FINALITZEN LES OBRES D’ARRANJAMENT DE L’ESCOLA MONTSERRAT MONTERO JUBILACIONS

FESTA DEL 13È. ANIVERSARI DE LA RESIDÈNCIA

Lliurament de la placa commemorativa a Maria Membrive

Pastís d'aniversari

notícies


