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editorial
La pràctica esportiva, una activitat
en família
Per tots i totes és coneguda la
capacitat terapèutica de la pràctica
de lesport, tant en les persones sense
discapacitat com en les persones amb
discapacitat intel·lectual, que veuen
com a través de la pràctica esportiva
poden compartir grans experiències
amb el seus companys i millorar la
seva salut i qualitat de vida.
Però des de la Fundació Privada Vallès
Oriental (FVO) creiem que també cal
defensar un aspecte social molt diferent,
a banda del benefici físic de la pràctica
esportiva, es tracta de la possibilitat de
fer de lesport una activitat a practicar
en família, compartint moments
dalegria quan es guanya i bones
estones de companyia quan no sés el
guanyador amb els pares, germans i
resta de membres de la família.

És per aquest motiu que tenim la
satisfacció de presentar-vos un
projecte molt especial per a lFVO: la
construcció duna zona esportiva en
el terreny propietat de la Fundació que
donarà servei a les persones amb
discapacitat intel·lectual ateses a
lentitat, a totes aquelles famílies que
vulguin compartir la pràctica dun
esport amb el seu familiar i, com no,
als professionals de la Fundació que
vulguin dedicar part del seu lleure a
la pràctica de lesport.
En aquestes pàgines trobareu més
detalls daquest projecte. Només resta
animar-vos a ésser uns campions tot
compartint llargues i profitoses
jornades esportives amb ells i elles,
les persones amb discapacitat
intel·lectual.
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el tema L'FVO presenta l'Avantprojecte de
La Fundació Privada Vallès Oriental (FVO)
té com a finalitat potenciar el benestar
de les persones amb discapacitat
intel·lectual, així com el de les seves
famílies.
Per a treballar la millora de la qualitat de
vida de la persona amb discapacitat
intel·lectual es
considera que
la pràctica
continuada de
lesport i un
lleure adequat a
les seves necessitats permet treballar
lesperit de superació i competitivitat, permetent fomentar valors com
la cooperació, el
treball en equip
i la solidaritat a
banda de la
millora de les codicions físiques.

construcció d'una zona esportiva i
de lleure
Consta dun gimnàs, unes piscines cobertes, dos camps de joc i tot un seguit
despais exteriors desport i lleure.
Aquestes instal·lacions estan destinades als usuaris atesos a la Fundació, les
seves famílies i els professionals de lentitat.

Pe r t a n t , l a Vista des de laire del projecte de construcció de les instal·lacions esportives i de lleure de lFVO
possibilitat de disposar dunes instal·lacions
EL PUNT DE VISTA DELS ARQUITECTES
i equipaments esportius adequats a les
Una de les aspiracions de lFVO per al futur
necessitats dels usuaris i usuàries de la
immediat és disposar dunes instal·lacions
Fundació, que pugui ésser també un espai
esportives perquè en gaudeixin les persones
de trobada per a les famílies i obert a la
a qui la Fundació dóna servei així com els
pràctica esportiva dels professionals de
propis professionals que treballen a la
lFVO, és un objectiu important per a
institució.
lentitat, tal i com es defineix al Pla
Estratègic 2007-2011 de la Fundació.
Per altra banda, es disposa del terreny
adequat propietat de lFVO -al sud dels
Un projecte ambiciós que té prevista la
edificis del Centre Especial de Treball Xavier
seva execució al període 2009-2011.
Quincoces, ledifici seu social i el Centre

Ocupacional Xavier Quincoces-, just situat
entre aquest edificis i lemplaçament del
que hem anomenat Projecte 2008, i que ja
us hem presentat en anteriors edicions
daquesta publicació.
LFVO ens ha encarregat que fem un estudi,
tècnic i econòmic daquestes instal·lacions
esportives, basat en el programa elaborat
pel seu servei de desenvolupament de
projectes i segons els criteris del Consell
Català de lEsport, i que consta bàsicament
dun gimnàs, unes piscines cobertes, dos
camps de joc i de tot un seguit despais
exteriors desport i lleure.
La nostra proposta planteja ubicar les
peces cobertes (el gimnàs i les piscines)
a la part central, el camp de futbol a la
part més baixa del terreny i la pista
poliesportiva, la zona de petanca i les
peces dedicades al lleure a la part alta,
sota el peu del camí de la carena. Això
ens permet una bona adaptació a la
topografia existent, ens permet tenir els
vestidors (que formen part dels edificis) a
la part central del complex i, per tant, que
la pista poliesportiva i el camp de futbol
sen puguin servir amb facilitat. També ens
permet generar tot un seguit de recorreguts
entre les diferents peces, el Centre
Ocupacional i les oficines, i la ubicació del
Projecte 2008, que sintegren a les zones
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mentre sestà duent a terme lactivitat es
té com a teló de fons tota la serralada i la
vall. La pista poliesportiva i la zona de
petanca i lleure se situen a la zona més
arbrada i més enjardinada del conjunt,
pensant en què sigui la zona més ombrívola
i també com ampliació de la zona desbarjo
del Centre Ocupacional.
El camp de futbol aprofita el desnivell del
terreny per crear unes graderies, i per obrir
encara més les vistes de la vall.
Val a dir que en la situació actual del
planejament urbanístic de la Roca del
Vallès, només serà possible obtenir
llicència per a una primera fase dobres,
que inclouria tot el que siguin moviments
de terres, pavimentacions, piscines descobertes, enjardinaments i instal·lacions
denllumenat i reg, però hauríem de deixar
per a més endavant els edificis de cobriment de les piscines, vestidors i gimnàs.

El gimnàs i els vestidors se situen al mig de les instal·lacions

LAjuntament de la Roca ens ha fet saber
que ha encarregat la redacció dun Pla
Especial per a aquesta zona, que inclouria
la possibilitat de fer aquests edificis així
com el Projecte 2008.

Aprofitant el desnivell del terreny es construirà una graderia per a veure còmodament els esdeveniments esportius

verdes i que permeten desplaçar-se amb
facilitat per tot làmbit.
El gimnàs i les piscines cobertes es
plantegen com dos volums independents,
lligats per una peça que fa de vestíbul
comú.

Cada un dels dos volums es pot dividir en
dues zones, la dels vestidors i la
pròpiament dita de lactivitat, cosa que
facilitarà la seva construcció en diferents
fases. Tant les piscines com el gimnàs se
situen de manera que les vistes sobren
cap la serra de marina, de manera que

Francesc Sala i Oriol Martínez, arquitectes de la nova zona
esportiva de la Fundació.

anfruns
G R U P

Torras i Bages 6-8 - 08401 Granollers - Telf. 93.870.04.75
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a destacar
La Fundació Privada Vallès Oriental (FVO)
engega aquest any 2009 un projecte
important per a guanyar en confort i
lluminositat a ledifici del Centre Ocupacional
Xavier Quincoces. Amb aquest projecte,
el Patronat i la Direcció General de la Fundació
recullen una demanda important feta per les
famílies dels usuaris i usuàries atesos al
Centre Ocupacional i mostrada a lenquesta
de satisfacció sobre el servei realitzada per
lFVO al llarg de lany passat. També lany
passat es va adequar lespai exterior del
Centre, recollint les demandes dels familiars
i acomplint amb lobjectiu definit al Pla
Estratègic 2007-2011 de la Fundació, i que
ha permès guanyar una zona a laire lliure
per a realitzar noves activitats.
En aquest sentit, neix el projecte de la III
Reforma del Centre Ocupacional. Unes
reformes que permetran obtenir, com a
prioritats més importants, més llum natural
a les aules i millorar el confort tèrmic de tot
el centre. Un projecte que ascendeix a
192.000  i que donarà acompliment a
lobjectiu dassolir les 230 places de servei
al Centre Ocupacional.
EL PROJECTE SEGONS ELS ARQUITECTES
Ledifici que acull el Centre Ocupacional
Xavier Quincoces va ser concebut, al
seu origen, com una nau industrial, amb
superfícies diàfanes i il·luminació amb
lluernes orientades a nord en una coberta
en dent de serra. La planta sorganitza
al voltant dun eix longitudinal que és un
passadís amb coberta de vidre armat.
Els usos de ledifici han anat canviant, i això
ha comportat diverses intervencions que
lhan anat convertint més en un aulari que
en una nau industrial. Ara es tracta de
completar aquesta transformació, dotant les
aules i les altres dependències de millor

Reformes al Centre Ocupacional
'Xavier Quincoces'

Situació actual

Façana una vegada realitzades les reformes

il·luminació natural, i el passadís central dun
millor confort tèrmic, especialment els mesos
destiu en què la radiació solar directa fa
elevar molt les temperatures.
La millora de la il·luminació natural passa
per actuar en tres fronts:
1. Modificar els cel rasos duna part de
ledifici, canviant les plaques actuals per
unes de policarbonat translúcid com les
existents a la resta de ledifici.
2. Reparar i segellar les lluernes originals
de la coberta en dent de serra per evitar
lentrada docells i insectes que embruten
el cel ras translúcid.
3. Fer noves finestres a les dues façanes
exteriors i a algunes façanes interiors que
donen al passadís central cobert de vidre.

actuar-hi amb cura. Entenem que la forma
de les noves finestres, així com la seva
situació a les façanes, són respectuoses
amb la idea inicial de ledifici, i també són
adequades per a solucionar el problema de
manca dil·luminació natural.

Lactuació al passadís central consistirà
en substituir el vidre armat actual per
vidres laminats de baixa emissió, de
manera que, sense reduir la seguretat que
ofereix el vidre armat, aconseguim que
una part important de la radiació solar no
passi a linterior.
També sha previst actuar en lenllumenat
elèctric, canviant part dels llums actuals per
altres més eficients, tant a passadissos com
a aules. Tot això ho fem sobre un edifici que
té un valor arquitectònic, i per tant cal

Perquè volem contribuir al benestar de totes les persones

CONVOCATÒRIA DINVERSIONS PER
A ENTITATS DEL DEPT. DACCIÓ
SOCIAL I CIUTADANIA

Per tal de convertir aquest projecte de III
Reforma del Centre Ocupacional en una
realitat el més ràpid possible, el Patronat
de lFVO ha decidit presentar aquest
projecte a les Subvencions per a entitats
destinades a actuacions dinversió
vinculades a latenció a la dependència
del Dept. dAcció Social i Ciutadania
obertes al mes de març. El cost del
projecte és de 192.000 , on cal afegir
honoraris professionals i impostos, i
encaixa en la convocatòria, la qual defineix
fins a un màxim de 300.000  per projecte
i finançables fins al 100% del seu cost.
Però una de les condicions més
importants daquesta convocatòria és que
el projecte ha destar finalitzat a data 31
de desembre denguany, fet que resulta
remarcable pel compromís de rapidesa
en lexecució de les obres mostrat per la
Junta del Patronat de la Fundació.
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a destacar Avenç de les obres de la llar-

residència 'Jaume Anfruns i Janer'
a Santa Eulàlia de Ronçana
De fet, ja hem començat el sostre del
soterrani, i si no surten inconvenients no
previstos, a finals daquest mes de març
haurem acabat la fase destructura.
Paral·lelament, estem treballant amb
lenginyer tècnic, el qual sencarrega de la
major part dinstal·lacions de ledifici, en la
concreció dels darrers detalls daquesta
part importantíssima de lobra que són les
instal·lacions.

LA FASE DE CONSTRUCCIÓ DE
LESTRUCTURA FINALITZA AL MARÇ
Les obres es comencen pels fonaments, i
tot i que avui, amb els estudis geotècnics,
tenim força informació del que hi ha sota
terra, sempre hi poden haver sorpreses
quan es comença a excavar. En aquest cas,
més que sorpreses hi ha hagut confirmació
del que lestudi geotècnic ens feia témer.
És a dir, que el nivell freàtic és molt alt i
que, per tant, una bona part de la
fonamentació sha de construir dins de
laigua.

dir que ja hem acabat aquesta fase, de
manera que tenim la llosa de fonamentació,
el fossat de lascensor, els dipòsits i els murs
perimetrals acabats i impermeabilitzats per
tal devitar que aquesta presència daigua
en el subsòl no tingui cap repercussió en les
dependències del soterrani.

Unes instal·lacions interiors de ledifici ben
pensades, ben dimensionades i ben
executades són la base per a obtenir el bon
confort que volem que gaudeixin els futurs
usuaris. Entre tots, i aquí lajuda de lenginyer
és fonamental, farem tot el que estigui a les
nostres mans perquè la Llar-residència
Jaume Anfruns Janer sigui un model, també
des del punt de vista del confort dels usuaris.

I no és només la fonamentació, també sha
de preveure un dipòsit per a recollir laigua
de pluja i un altre per a laigua residual que
es produirà al soterrani, tant a un bany com
a la bugaderia.
Aquesta presència daigua ens ha complicat
una mica la feina, ja que hem hagut dinstal·lar
unes bombes que funcionaven dia i nit, traient
al voltant dun milió i mig de litres cada dia,
per poder treballar en sec. Però avui podem

Les obres ja han començat el sostre del soterrani de la llar-residència

INMOGRA

PROMOTORA IMMOBILIARIA

Girona, 19
Tel. 93 879 40 00 - 93 870 19 91
Fax: 93 870 67 48
08400 GRANOLLERS
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l'article

Dept. Sistemes
d'Informació
La web 2.0, més que una tecnologia, és un
concepte. Neix de la idea que la web no ha
de ser una font d'informació estàtica i poc
actualitzada sinó una xarxa social dinàmica,
on tothom pot participar en el seu contingut.
Aquest nou concepte ha provocat un canvi
de mentalitat de lusuari final, el qual es veu
capaç dinfluir i opinar sobre la nova societat
digital 2.0. Els ciutadans digitals són els
principals protagonistes daquesta nova
societat, passen de ser únicament
espectadors a ser creadors.
Aquesta nova filosofia ens permet compartir
recursos i coneixements de manera que
altres usuaris sen beneficiïn, és per això que
com més usuaris utilitzin un servei, aquest
millorarà. Dins daquestes xarxes socials
apareix una nova definició de democràcia,
en el sentit que són els propis usuaris els
que imposen les regles del joc daquestes
comunitats, potenciant així el caràcter públic
de la comunitat, ja que qualsevol pot entrar
a formar-hi part duna manera molt senzilla
i intuïtiva. El resultat final seria una espècie
dobra col·lectiva en la que han contribuït els
mateixos usuaris i de la que tots sen
beneficiaran.

La Fundació 2.0
Què és la web 2.0?
Què és un bloc?
Com ajudarà laplicació i utilització daquests nous conceptes a la Fundació
ELS BLOCS
Una de les noves aplicacions del concepte
web 2.0 són els blocs. Es tracta dun espai
web on shi recopila, cronològicament,
missatges dun o varis usuaris sobre una
determinada temàtica. Han aconseguit que
la publicació de continguts a la xarxa es faci
duna manera plana i fàcil i per a qualsevol
usuari dInternet. Existeixen diferents serveis
gratuïts amb eines senzilles que permeten
crear un bloc en menys de cinc minuts, sense
cap mena de coneixement previ.
Bàsicament, un bloc no és més que un espai
descriptura a Internet en el que el seu autor
publica articles o notícies, anomenats post.
Els nous continguts safegeixen via web des
del propi navegador, sense necessitat de
cap altre programa auxiliar. Estan pensats
per ésser utilitzats com una espècie de
noticiari en línia que un usuari utilitza per
informar, compartir, debatre
sobre
qualsevol tema dinterès.
LFVO, en la seva constant evolució, ha
volgut donar un pas endavant en el concepte
web 2.0. És per això que ha creat un bloc

dedicat a la nova llar-residència Jaume
Anfruns i Janer, en el qual sinforma dia
a dia de les novetats daquest projecte.
Aprofitant una de les principals
característiques dels blocs, que és la
dinformar, opinar i debatre, els usuaris podran
deixar les seves opinions, o preguntes en
forma de comentari, obrint així la possibilitat
destablir un petit debat sobre els aspectes
més importants de la nova llar.
Podeu consultar i opinar en l'adreça del
bloc: http://novallarjaumeanfrunsijaner.
blogspot.com/.
Cal destacar, que a part del bloc, lentitat
també disposa del web , on shi recull tota
la informació sobre lFVO, com sorganitza
i els seus serveis. Però el més important
és que a través de la secció dAgenda i de
Notícies dinterès es dóna a conèixer totes
les activitats i tasques socials de lentitat
duna manera dinàmica, senzilla i
actualitzada en temps real.
Dani Roma Noguera

Tècnic Departament de Sistemes dInformació

L'artista Mercè Ahufinger Ramírez
de l'FVO

La nostra artista del mes és la Mercè Ahufinger Ramírez. La Mercè té 56 anys i viu
a la Residència i Centre de Dia Valldoriolf des de fa ja 15 anys. És una senyora
molt simpàtica, riallera i afectuosa. Li agrada molt fer petons a tothom i sempre té
alguna cosa per explicar.

Ens dius on vius actualment...
"La meva germana viu a Granollers, a la
Font Verda, i jo visc a la Residència. Faig
activitats com pintar, escriure, passejar
(encara que no magrada gaire passejar) i
fem festes al Centre".
Tens molts amics a la residència?
"No, bé, sí alguns. També els monitors són
amics meus. Alguns companys em fan
enfadar".
Marxes amb la teva germana a casa seva,
veritat?
"Sí, allà veig la televisió, passejo i rento els
plats, però ara té un rentavaixella..."

Què t agrada veure a la televisió?
"Miro dibuixos, pel·lis de tirs i la missa".
Què has pintat al teu dibuix, Mercè?
"És una casa on no hi viu ningú, amb
finestres que he fet jo, i una església. Hi ha
un sol, un arbre en un test i puntets que
són flors. I això és una flor en un test".
Tagraden les esglésies?
"Sí, a dins hi ha laltar, i el capellà que fa la
missa. Jo sé resar el parenostre".
Molt bé, Mercè, et convidem a continuar
fent aquests dibuixos tan macos. Moltes
gràcies per la teva col·laboració.

La Mercè ens diu que li agrada molt pintar i escriure
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l'article El futur dels nostres familiars
Àrea d'atenció diürna
LÀrea dAtenció Diürna acull, entre el Centre
Ocupacional Xavier Quincoces i el Centre
Especial de Treball Xavier Quincoces, persones
majors de 18 anys ubicades en funció de les
seves característiques personals i necessitats,
en els diferents serveis com ara el Centre
Especial de Treball, el Servei dOcupació Inserció
i el Servei de Teràpia Ocupacional.
Amb lobjectiu de donar a conèixer les edats
de la població que tenim atesa a lÀrea
dAtenció Diürna, els presentem el següent
gràfic que a continuació analitzarem:

Tal i com podem observar, és important
tenir en compte que la majoria de les
persones ateses pertanyen a la franja dedat
dels 20 als 40 anys. Podem observar que
en aquest interval dedats existeix un volum
molt important de treballadors del Centre
Especial de Treball (CET). En la següent
franja dedat, la que se situa entre els 40 i
60 anys, podem veure que el percentatge
es redueix notablement passant a ser el
grup menys representatiu en rebre atenció
des del CET. Això es deu al fet que en el
moment que els treballadors del CET
comencen un procés denvelliment, es
treballa un canvi de servei per atendre
correctament les seves necessitats.
Normalment, el Servei dOcupació Inserció

(SOI) és el que acull aquestes persones, les
quals reben una atenció més individualitzada
i adaptada a les seves necessitats.
Un segon grup a destacar és la franja dedat
dels 40 als 60 anys. Són les persones ateses
al Servei de Teràpia Ocupacional (STO). En
aquest servei és on trobem la població més
envellida. Tal i com podem comprovar en els
gràfics, a l'STO hi trobem una major
representació de persones entre els 20 i 40
anys i passa el mateix amb les persones
majors de 60 anys. Tot i que entre els més
joves, la franja
dedat entre 18 i 20
anys, també hi
podem trobar una
petita representació de persones
ateses a l'STO, cal
destacar que
acostumen a ser
usuaris que han
finalitzat letapa
escolar i sincorporen a lÀrea
dAtenció Diürna però requereixen duna
atenció específica que sadapti a les seves
necessitats com ara les que presenta l'STO.
Per últim, destacar que el servei de SOI es
troba representat majoritàriament entre els
20 i 40 anys. Aquest servei representa una
etapa intermitja on les persones consoliden
o mantenen les seves capacitats personals
i reben el suport adient a les seves
característiques. Quan aquestes es veuen
minvades sorienta la persona, generalment,
cap a un STO, on se li reajusten els suports
necessaris per rebre una atenció més
personalitzada.
Tal i com podem veure en aquesta breu

anàlisi, els diferents serveis existents a lÀrea
dAtenció Diürna de lFVO van acollint les
persones ateses en funció de les necessitats
i suports que es vagin presentant al llarg de
la seva vida. Aquest fet ens posa de manifest
que la població de làrea també va requerint
un suport en làrea datenció residencial. La
majoria de les persones viuen en el nucli
familiar, però a mesura que van creixent les
seves inquietuds, necessitats i ganes
dindependitzar-se es van produint canvis.
És per això que molts passen a viure a llarsresidència, on guanyen independència de
les seves famílies tot i que no perden el
contacte amb aquestes. Daltra banda les
mateixes famílies també van presentant
canvis. Els seus membres es van fent grans
i també tenen unes necessitats específiques.
En ocasions es troben amb la dificultat de
poder oferir al seu familiar amb discapacitat
intel·lectual tot allò que necessita, ja que ells
mateixos envelleixen i no tenen la capacitat
doferir-li el suport necessari per a aquell
moment.
És important poder pensar sobre el futur dels
nostres fills i/o familiars, ja que, com
nosaltres, ells també es van fent grans i
precisaran duns serveis tant datenció diürna
com residencial que sajustin a les seves
necessitats. Tot i que es tracta duna tasca
difícil i complexa a nivell democions per a
les famílies, des del Departament de Treball
Social de lFVO, els podem acompanyar en
aquesta etapa i orientar-los vers aquells
tràmits que es poden anticipar, per donar
resposta a aquestes necessitats futures.
Els convidem a reflexionar sobre aquest fet
i valorar en el present quin serà el millor
futur per al nostre fill i/o familiar.
Silvia Castaño i Myriam Beltran

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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en primera
persona Sandra Casas Villena

La Sandra Casas és una noia de 29 anys, resident a la Garriga. Està atesa al
SOI del Centre Ocupacional. És una persona molt alegre, bromista, dinàmica,
participativa, sociable i li agrada molt treballar i practicar diferents esports.
Amb quins companys
vas assistir-hi?
Els meus companys dequip van ser lÀngel C.,
Luis G., Teresa M., Jordi
D., Dani M., Raül P., Abel
Q., David B., Josep X., i
Juan Antonio F.

Un moment de l'entrevista

Quins esports practiques actualment dins
i fora del taller Ocupacional?
En el taller Ocupacional faig futbol amb
lAnna, ioga amb la Reme i a les estones
desbarjo, petanca.
Durant el cap de setmana surto a passejar
amb la mare pel poble. També vaig al gimnàs
a caminar per la cinta i faig piscina.
Magrada molt submergir-me i fer crol.
A lestiu, un cop per setmana, vaig a la
piscina amb lesplai.
Has participat alguna vegada als Special
Olympics?
Sí, vaig anar a Lloret amb el Pere Isern i
lAnna Roma.
On us vau allotjar?
En un hotel. Allà fèiem tots els àpats. Jo
dormia amb la Teresa i lAnna.
En quin esport vas participar?
En futbol sala. Vam fer molts partits amb
diferents equips.

Et va venir a veure
algú?
Sí. La meva mare, els
meus tiets, cosins i
monitors del taller.
Què et va agradar més dels Specials
Olimpics?
La discoteca i les festes que fèiem al vesprenit amb nois/es daltres equips. Mho vaig
passar molt bé. Vull tornar a anar-hi. Lany
que ve hi tornaré a anar.
Quin és el teu esport preferit?
El futbol.

A tu, tagrada molt entrenar a futbol. Què
feu en aquests entrenaments?
Primer, correm una mica, fem escalfament
i estiraments. Després fem passades i
exercicis amb la pilota. A continuació, fem
el partit de futbol i penalts i per acabar
tornem a fer estiraments.
Teniu alguna norma per jugar bé al futbol?
Si, no pegar ni tirar patades, no dir insults
i tothom ha de tocar la pilota. A mi em costa
una mica però intento complir-les.
Quina posició ocupes en els partits de
futbol?
Jo jugo de central. Magrada molt perquè
així puc marcar molts gols.
Per a tu, què és més important, participar
o guanyar els partits?
Per mi, el més important és guanyar tots
els partits.
Anna Roma
Educadora del SOI i entrenadora de futbol

Quin és el teu equip de futbol preferit?
LEspanyol.
Quins són els teus jugadors preferits?
LIvan de la Peña i el Tamudiño ( Raúl Tamudo).
Quins esports acostumes a mirar per la
televisió i quins són els teus equips o
esportistes preferits?
Per televisió miro el bàsquet i sóc del Real
Madrid, també miro futbol i tennis. Magrada
molt en Rafa Nadal, que ha guanyat moltes
copes. És el nº 1.

La Sandra Casas ens explica com va ser la seva participació
als Special Olympics
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la firma Llei de l'Autonomia Personal i
convidada d'Atenció a la Dependència
Joan Herrera

Per primer cop tant a nivell estatal com
català comptem amb unes noves lleis que
reconeixen el caràcter universal dels serveis
socials, posen les bases del quart pilar de
lEstat del Benestar i equiparen els serveis
socials al mateix nivell que la sanitat,
leducació i les pensions. Unes lleis que,
tot i no dependre del Sistema de Seguretat
Social i de les cotitzacions, tal i com ICV
hauria desitjat, representen un primer pas
cap a uns serveis socials de qualitat,
garantistes i plenament universals, i per
això no vam dubtar a l'hora de donar-hi el
nostre suport.
Es tracta dun salt qualitatiu de gran
transcendència en el nostre sistema de
serveis socials; creixem en drets, en equitat
i en modernitat. Aspectes com el
reconeixement de drets universals, socials
i subjectius, la potestat de reclamar-los,
laposta pels serveis com a prioritat i no
pel xec-servei, a banda de qüestions que
sense les aportacions del nostre grup
parlamentari haurien quedat fora de la llei,
com la incorporació com a titulars de la llei
dels menors de 3 anys, de les persones
amb discapacitat intel·lectual, de les
persones amb malaltia mental, de les
persones migrades, la inclusió de la figura
de lassistent personal, el major
reconeixement al tercer sector i una major
concreció dels graus de dependència i del
barem de valoració per tal que es contemplin
las necessitats de suport i supervisió en
les activitats bàsiques de la vida diària.
A hores dara i malgrat disposar dun marc
legislatiu apropiat, les expectatives obertes
no han pogut ser satisfetes, continuen
existint dubtes i incògnites importants pel
que fa al seu desplegament, així com al
compliment dalgunes de les seves
essències, greus insuficiències econòmiques a nivell estatal i en les prestacions
encaminades a promoure una major
autonomia personal.
Era desperar que a lhora de posar en marxa
ambdues lleis es produís un cert desajust
i fins i tot demores en la seva aplicació i

gestió. Cal recordar que estem canviant un
model. Però pensem per un moment en les
implicacions i la càrrega que aquest nou
marc comporta, per exemple, per als serveis
socials municipals, concretament: el
procediment de sol·licitud de valoració del
grau de dependència i dels informes socials
que lacompanyen, lelaboració dels
programes individuals datenció i la
realització del seguiment del cas.

econòmiques, la realitat és tot el contrari:
sestan oferint diners per a adquirir serveis
en el mercat privat, i principalment per a
cuidadores no professionals (75% del total
de prestacions a Catalunya). Aquest fet és
especialment greu ja que manté la
responsabilitat d'atenció en les famílies i
no garanteix la qualitat de l'atenció
professionalitzada, quan aquest era un dels
objectius de la llei.

Tanmateix, i passats 2 anys de laprovació
de la Llei de lAutonomia Personal i dAtenció
a la Dependència (LAPAD), es posen de
manifest greus incompliments en allò relatiu
al nou dret exigible, bàsicament atribuïbles
a un finançament estatal insuficient.

La manca de finançament dedicat a
desenvolupar la llei fa que les quanties de
les prestacions dassistència personal
estiguin molt allunyades de les necessitats
reals i fomentin la precarietat i leconomia
submergida. Per posar un exemple, el màxim
de 1.300 /mes que pot percebre una
persona tan sols cobreix 5 hores per dia a
persones de grau 3 nivell 2 que necessiten
de 10 a 24 hores al dia.

Aquesta manca de finançament estatal és
ja dinici. La memòria econòmica de la llei
no preveia l'atenció a 0-3 anys, a persones
amb discapacitat intel·lectual i a persones
amb malaltia mental, així com els aspectes
relacionats amb l'autonomia, principalment
la figura de l'assistent personal i l'assistència
tecnològica. Així, el nombre de beneficiaris
ha sobrepassat les previsions i totes
aquestes persones, tot i que es poden acollir
als beneficis de la llei, aquesta no ho
contempla en la memòria econòmica.
Però a més, el finançament rebut de
lAdministració General de lEstat (nivell
mínim + nivell acordat amb cada CCAA)
només representa ¼ part. Per cada euro
que posa l'Estat, la Generalitat de Catalunya
posa 3.25 . Aquesta diferència entre el
finançament autonòmic i l'estatal s'accentua
encara més en comunitats amb un major
cost de vida com és la catalana.

Per tot això, és necessari que el nivell
acordat contempli un major esforç inversor
en infraestructures i serveis però també es
tinguin en compte els costos indirectes de
la valoració i la gestió de la llei, i es prioritzi
lautonomia personal i lassistència tècnica,
que actualment no ho fa incomplint així la
Llei de Serveis Socials, DA. 1ª. 5.
Latenció a la dependència és un dret efectiu
i per a garantir-lo cal un finançament
suficient i sostingut en el temps. Per això
des del nostre grup parlamentari a Madrid
hem sol·licitat que lEstat aporti els recursos
suficients i necessaris a les comunitats
autònomes i especialment a Catalunya.

A més, els convenis entre lEstat i les CCAA
tan sols contemplen el finançament de
places noves per a l'exercici pressupostari
actual i no el manteniment de les ja creades.
D'aquesta manera, anualment s'incrementa
la distància entre l'aportació estatal i
l'autonòmica.
Tot i que la Llei estableix com a prioritat en
serveis i subsidiàriament prestacions

Joan Herrera

Secretari general d'ICV
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la fundació Qualitat, objectius i satisfacció per
informa al client
Dept. Qualitat

Un Sistema de Gestió de la Qualitat obliga les
organitzacions a complir amb uns requeriments, per tal dassegurar que proporcionen
un producte o servei que satisfà els requisits
legals i les necessitats dels seus clients. Un
daquests requisits radica en què la
documentació del sistema ha dincloure
declaracions documentades duna Política de
Qualitat, dun Manual de Qualitat i duns
Objectius. No pretenem ara fer una apologia
dels avantatges que suposa tenir un sistema
de gestió de la Qualitat, però sí parlar de què
vol dir per a lFVO treballar amb aquest tipus
de sistema i com tot això acaba repercutint en
els centenars de famílies que confien en aquesta
institució.
Així és que la Fundació disposa dun Manual
on es descriu, entre daltres qüestions, quin és
lobjecte del Sistema, i com la Direcció té el
compromís dassolir aquest objecte i davançar
de manera contínua en el desenvolupament i
millora del Sistema, i es cita textualment:
"Definir la política, els objectius i el compromís
que, en matèria de Qualitat, Seguretat i Medi
Ambient ha adquirit lFVO i, garantir que aquesta
és entesa, aplicada i mantinguda a tota
l'organització.
Assignar les responsabilitats específiques pel
desenvolupament i implantació de cada element
del Sistema Integrat desenvolupat i definir les
dependències funcionals i jeràrquiques de
lFVO".
Més endavant, també en el Manual, es defineix
que els objectius són la base per a la millora
contínua de lFVO i per al desenvolupament de
la política de qualitat, seguretat i medi ambient
definida. I continua:
Per a la definició dels objectius es tindran en

EDIFICACIONS BARÓ, S.L.

compte els requisits legals i altres requisits, els
aspectes ambientals significatius identificats,
els riscos No acceptables sobre la seguretat i
la salut dels treballadors, les necessitats dels
clients, la societat en general i opinions de
terceres parts interessades, opcions
tecnològiques i requisits financers i operacionals.
Es tindrà en compte també lanàlisi de dades realitzat
a la Revisió per la Direcció: el seguiment dels
indicadors de la qualitat, la seguretat i el
comportament ambiental i la seva evolució.
Els objectius estaran enfocats a leliminació
dels riscos per a la seguretat i la salut, la
prevenció de la contaminació i la satisfacció
del client mitjançant la millora dels serveis
desenvolupats.
Els objectius sestableixen anualment, en tot
cas poden haver-hi terminis més llargs per a
la seva consecució.
Els Objectius seran quantificables i mesurables
sempre que sigui possible".
Un cop dit això passem a parlar dels objectius
que lFVO es proposa per a aquest any 2009 i
veurem com sí compleixen amb les
especificacions que shan exposat anteriorment.
Des del Patronat i la Direcció General shan
proposat una sèrie dobjectius que el que
pretenen, sobretot, és cobrir les necessitats
dels clients, en el nostre cas, les persones amb
discapacitat intel·lectual i llurs familiars, i satisfer
els seus requisits. Aquests objectius són:
- Assolir una primera fase dampliació de recursos
esportius i de lleure familiar amb la construcció
dun espai esportiu i de trobada de famílies.
- Donar suport a la planificació de nous projectes
d'acolliment residencial realitzant inversions en
el mercat immobiliari.
- Realitzar la III Reforma del Centre Ocupacional

(que en part, també neix de lanàlisi de la
valoració de la satisfacció dels clients que es
realitza cada any passant un qüestionari a les
famílies, ja que lany passat es va detectar en
lanàlisi la demanda de les famílies de millorar
les condicions lluminoses les instal·lacions del
CO).
- Consolidar relacions amb el Dep. d'Acció
Social i Ciutadania renovant el contracte de
gestió de la Residència i Centre de Dia
Valldoriolf.
- Finalització de les obres de construcció de la
llar-residència "Jaume Anfruns i Janer" a Santa
Eulàlia de Ronçana.
Però tots aquests objectius no només donen
resposta a necessitats dels clients, sinó també
a necessitats socials.
Altres tipus dobjectius que sha plantejat lFVO
fan referència a opcions tecnològiques, com
és el cas de lobjectiu de:
- Millorar els sistemes d'informació i que estigui
a l'abast de tots els professionals renovant i/o
desenvolupant aplicacions de gestió.
O objectius que pretenen prevenir la contaminació o tenen en compte els aspectes
ambientals, que són elements de les activitats,
productes o serveis de lorganització que poden
interactuar amb el medi ambient (per exemple
consums elèctrics, daigua, de gas-oil, emissió
de gasos, generació de residus...):
- Assolir la certificació UNE EN ISO 14.001:2004
Sistema de gestió medi ambiental.
- Reducció del consum d'aigua mitjançant la
instal·lació de dispositius destalvi.
- Valorització interna (compostatge) dun 70%
dels residus de poda.
O objectius per eliminar els riscos per a la
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seguretat i la salut dels treballadors de lFVO:
- Assolir la certificació OSHAS 18.001:2007 Sistema
de gestió de la seguretat i salut en el treball.
- Reduir el número daccidents laborals.
Finalment, hi hauria un objectiu que neix des
de les àrees, i sha plantejat com a objectiu
general perquè afecta tots els serveis, tant de
làrea dacolliment residencial com de làrea
datenció diürna. Aquest objectiu té com a
finalitat millorar el servei que es dóna a la
persona amb discapacitat i, per tant, satisfer
els requisits dels clients.

Lobjectiu és:
- Realitzar lestudi de necessitats de les àrees i
propostes dintervenció a tres anys vista 2009-12.

discapacitat intel·lectual i la seva família, tot
allò que, estant a les nostres mans, pugui
satisfer les seves necessitats.

Cal dir, però, que als diferents serveis (Centre
Ocupacional, Centre Especial de Treball,
Residència i Centre de Dia, Servei
dHabitatge...) també es treballen altres petits
objectius, més específics de cada servei,
que no shan esmentat aquí, per ser
precisament objectius específics i no generals
de la Fundació, però també són projectes
adreçats a proporcionar a la persona amb

Com es pot apreciar, el que sha intentat és
veure com el Sistema de Gestió implantat a la
Fundació proporciona unes bases sobre les
quals es mou i treballa la nostra organització,
assolint daquest manera un grau dacompliment
òptim i que garanteix els resultats.
Pilar Cantón

Tècnica del departament de Qualitat

la fundació Millora contínua mitjançant la
informa formació

Dep. Recursos Humans
Partint de la base que entenem que la formació
ha de ser la via per promoure la millora contínua
de les competències i habilitats de tots els
professionals de lFVO, des de la comissió de
formació, shan detectat les necessitats, fixat
prioritats i definit el programa de formació del
2009 que pretén atendre les necessitats de
totes les àrees i departaments de la Fundació
per tal de millorar la qualitat del servei a lusuari.
Tanmateix, des de la comissió es farà un
seguiment continuat del programa de formació,
per garantir-ne ladequada implantació i garantir
alhora un bon nivell de valoració dels participants
sobre la formació rebuda.
De cara al 2009 i per reforçar la implantació
de la norma ISO 14001 i OHSAS 18001, sha
potenciat la formació en aspectes
mediambientals i de seguretat en el treball. A
més, sha planificat la millora de la formació /
informació del peons del Centre Especial de
Treball, col·lectiu al qual sha adreçat més del
20% de les accions formatives planificades
aquest any, fet que suposa una millora
significativa en relació a exercicis anteriors.
Shan programat 34 accions formatives que

sumen un total de 406 hores de formació. Les
accions formatives que integren el programa
de formació són:
· Curs de carretilles elevadores · Tècniques
dintervenció en crisi per a la resolució de
conflictes · Ofimàtica · Aplicacions del work-flow
· Sexualitat en la discapacitat · Curs daplicació
de fitosanitaris nivell bàsic · Curs de bones
pràctiques · Responsabilitat en el treball · Curs
desporga arbustiva II · Curs de pinnacle studio
· Taller de comunicació personal i interpersonal II
· Psicosi i altres alteracions de conducta ·
Acompanyament a la mort · Higiene postural
(exercicis) · Tècniques dalimentació · Tècniques
de relaxament III · Suport extern tècnics ·
Alzheimer en discapacitats · Informàtica nivell
bàsic · Suport extern educadors llars · Primers
auxilis · Patologia dual · Treball en equip · Gestió
del temps · Elaboració de presentacions i projectes
· Espais de supervisió · Gestió i organització
dequips · Prevenció de riscos laborals:
instal·lacions i lloc de treball: treballadors CET ·
Prevenció de riscos laborals: instal·lacions i lloc
de treball: noves incorporacions · Prevenció de
riscos laborals: pla demergència CET/CO/Serveis
centrals · Prevenció de riscos laborals: pla demer-

gència servei dhabitatge · Curs de manipulador
daliments · Curs de bones pràctiques
mediambientals CET manipulats · Curs de bones
pràctiques mediambientals CET jardineria.
Fent balanç del pla de formació 2008, destacar
que la valoració general dels participants va ser
de 7,96 sobre 10, fet que millora les valoracions
obtingudes lany 2007. Lorganització del curs obté
una puntuació de 8,48; continguts i metodologia
7,95; durada i horaris 7,71; formadors 7,96; mitjans
didàctics 7,87; equipaments i mitjans tècnics 8,03
i espais i instal·lacions 8,0. Sobre la valoració de
leficàcia que el superior jeràrquic realitza passats
uns mesos de la finalització de lacció formativa,
la puntuació global és de 3,92 sobre un màxim
de 5. El programa de formació es finançarà
principalment amb el crèdit concedit per la Fundació
Tripartita, resultant del 0,7% de les quotes cotitzades
lany 2008 per contingències comunes. En paral·lel
al programa de formació, lFVO facilitarà laccés a
formacions a nivell individual, en funció de les
necessitats de cada àrea o departament, disposant
dels recursos necessaris per fer-ho viable.
Eduard Martín
Cap de Recursos Humans FVO
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la fundació
informa
SORTIDA AL BOMBARDEIG DE GRANOLLERS

Àrea d'Atenció
Diürna
activitats
ambientació, oficis antics, música i sobretot
paradetes, on molts d'ells es van poder
comprar allò que més els agradava.
PER NADAL, MUNTEM PARADETES
El dia 12 de desembre tres grups de l'STO
del Centre Ocupacional "Xavier Quincoces"
vam baixar a la plaça de lesglésia de

Al museu hem vist un documental sobre la guerra civil

La sortida ha anat molt bé. Primer, hem
anat al museu i allà ens han passat un petit
documental sobre la guerra civil en general
i com va afectar Granollers. A continuació,
ens han explicat el bombardeig i les
conseqüències que va patir Granollers,
acompanyant lexplicació de murals amb
fotografies de la guerra civil i dibuixos que
havien fet la gent de lèpoca.
Després, mentre ens hem dirigit cap al refugi
hem anat veient diferents edificis que havien
estat destruïts, comparant la imatge actual
amb lantiga i la imatge després del bombardeig.
Llavors, hem visitat el refugi i per acabar hem
anat fins a la Porxada, lloc més bombardejat.
La sortida ha estat de gran interès i ha
agradat molt, sobretot la part del refugi.
VISITEM EL MERCAT MEDIEVAL DE VIC
El passat divendres 5 de desembre els
quatre grups de SOI vàrem anar a
visitar el Mercat Medieval de Vic. Després
d'un previ treball audiovisual sobre el
coneixement de l'època medieval, a més
de comparatiu amb l'època actual, tots
vàrem poder gaudir d'espectacles,

El grup preparat per conèixer en detall les paradetes

Granollers a muntar la Paradeta de Nadal.
Quan vam començar al setembre teníem
molt clar lobjectiu a seguir: realitzar boles
de Nadal per poder-les mostrar a la gent.
Amb tot aquest procés hem aconseguit que
els nostres usuaris/es aprenguessin la tècnica
del paper matxé, com comportar-se davant
de la gent, quin valor té la nostra moneda...
Ha estat una experiència molt enriquidora i
divertida, malgrat el fred. Esperem que lany
que ve puguem tornar a baixar.
A més, dos grups més del servei STO vàrem
anar al mercat de la Roca per mostrar i exposar
a la població de la Roca la feina realitzada en
el taller de bijuteria. La resposta va ser molt
positiva, fet que va omplir de satisfacció els
usuaris i educadores i els resultats també
molt positius, ja que permetran obtenir més
material per continuar amb aquesta activitat,
en la qual els usuaris potencien la seva

Amb aquests collarets hem demostrat ser molt creatius

imaginació, la seva creativitat, i gaudeixen
treballant amb els diversos materials, creant
diferents collarets, braçalets... que més tard
oferiran al públic.
MANUALITAT DE NADAL - SOI
Aquest any per Nadal des del servei de
SOI shan elaborat unes caixes decorades
i les hem omplert amb bombons
artesanals, fets pels usuaris/àries del
grup. Hem gaudit molt amb aquesta
manualitat on ells han pogut pintar i
guarnir les caixes personalitzades segons
el seu gust i passar un matí a la cuina
preparant el bombons, que consisteixen
en cobrir de xocolata varis tipus de fruits
secs i fruita en almívar i després embolicar-los en papers de colors. Tot sha

Tot preparant els bombons de xocolata

desenvolupat en un ambient molt tranquil,
harmoniós i passant-ho dallò més bé, que
és del que es tracta.
CARNESTOLTES 2009
El divendres 21 de febrer a la tarda va tenir
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lloc el ball de disfresses al Centre Ocupacional
Xavier Quincoces. Es va adequar la nau de
SOI per tal que hi hagués suficient espai per
ballar i es va repartir pa amb tomàquet i botifarra
d'ou a tots els usuaris seguint la tradició del
Dijous Gras. Els monitors estem molt satisfets
ja que va tenir un gran èxit de participació.

Aquest any hi ha hagut una gran varietat de disfresses

ESCUDELLADA
El passat dimarts de
Carnestoltes, 24 de
febrer, cinc grups de
l'STO vam anar a St.
Feliu de Codines un
any més per degustar
l'escudella popular que
té lloc a la plaça de
l'Ajuntament. Només
arribar ens van donar
la benvinguda amb un
esmorzar a base de
torrades calentonetes
amb salsitxetes. I al Un bon bol descudella ben calenta
migdia, ja entaulats, els usuaris van poder
veïns d'aquesta població, que de pas sigui dit
gaudir d'un bon bol d'escudella al costat dels
ens cuiden i molt.

Notícia

Recordatori
CENTRE ESPECIAL DE TREBALL XAVIER QUINCOCES
Fins al Cel

Fernando Muñoz de la
Nava Monterroso
Trobarem a faltar el teu somriure
i la teva amistat fraternal,
en el nostre diari conviure
pels camins del sojorn terrenal.

Than cridat a la Casa del Pare
per gaudir un per sempre feliç,
que la nostra pregària des dara
tacompanyi cap al Paradís.
Des dallí vulgues sempre estimar-te
tot allò que volem amb anhel,
i nosaltres pensant retrobar-te,
et diem tots: Adéu, fins al Cel!.

Mn. Salvador Nonell i Bru

la fundació
informa

"Ja han arribat els Reis Mags"

A més de les tradicionals festes de Nadal,
com ja sabeu, cada any els tres Reis Mags

El passat 13 de febrer, es van celebrar les eleccions per escollir
els nous membres del Consell Assessor del Centre Ocupacional
Xavier Quincoces tal i com es regula al decret 48/1988 d11
de febrer i larticle 57 de la Llei 12/2007, d11 doctubre, de
Serveis Socials.
Segons els resultats de les eleccions, com a representants
legals dels usuaris han sortit elegits la Maria Alcaraz i el Jaume
Taulats; com a representants dels professionals, han sortit
escollits lAna Herrero, directora del Centre Ocupacional, i
lOlga Mayordomo, psicòloga del Centre.

Àrea d'Acolliment
Residencial
activitats

Residència i Centre de Dia "Valldoriolf"
CELEBRACIÓ DE LES FESTES DE NADAL

Eleccions al Consell Assessor del Centre Ocupacional
"Xavier Quincoces"

Va ser un èxit. Vam comptar amb el suport
de moltes persones, alguns pares , familiars,
professionals o amics dels nostres residents,
que ens van ajudar molt en lorganització i
van contribuir a fer daquesta festa un dia
entranyable. Els agraïm a tots la seva
participació i la il·lusió que hi van posar. La
cara de tots els usuaris parlava per si sola.
Havia estat un dia realment especial!

dOrient vénen a la nostra residència cap a
les dotze del matí, carregats de regals. Aquest
any no podien amb tants regals...! Portaven
LA MÀGIA DEL CARNAVAL
contes, puzzles, columna,
sabatilles, pel·lícules de dvd,
cd's musicals, òrgans
musicals, molts jocs educatius,
etc. Tots aquests regals eren
per a tots els usuaris del centre
en general, però també
portaven regals individuals
marcats amb el seu nom, que
van repartir els reis personalment a tots.
Que divertits estan aquests pallassos!
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Com cada any, un grup dusuaris va poder
gaudir daquesta màgia amb tot el seu
colorit i atractives vestimentes, a la sortida
que es va fer a Granollers per veure la rua.
Primer van anar a berenar tots plegats, cosa
que els agrada molt. Després ens vam situar
en un bon lloc preparats per poder veure la
rua de Carnaval. Estaven sorpresos de tanta
disbauxa! Totes les comparses que van desfilar
els van dedicar un moment d atenció, fentlos ballar, mostrant-los afecte, etc. Va ser una
experiència molt maca tant per a ells com per
als monitors que els acompanyàvem en la
sortida. Ens va agradar moltíssim!
CARNESTOLTES 09
Quan arriba el dia del Carnestoltes tots
estem molt contents ja que el gran esforç
que suposa confeccionar les disfresses
sacaba i per fi les lluïm. Molts dies abans
es reuneix la comissió de festes per organitzar
i distribuir la feina. Llavors tots posem fil a
lagulla, primer decidim la disfressa i després
ens posem a treballar. El dilluns abans de la

Agraïment

celebració ja es respirava ambient de festa:
després desmorzar van buscar una corbata o
un corbatí per posar-se. El qui no en tenia de
roba ho va fer de paper; tots feien molt de goig.
Al dia següent portaven la cara pintada de
maneres ben diferents i alegres; i dimecres
portaven uns pentinats dallò més originals. I
per fi el dijous 26, aquest any amb una mica
de retard, va arribar al centre el senyor
Carnestoltes, i tots anaven molt originals: uns
es van vestir de natzarens i de beates, tots de
negre i amb un pas de Setmana Santa inclòs
que es van carregar a pes per fer la processó.
Uns altres anaven de pallassos amb colors
molt alegres i divertits, portaven unes
perruques confeccionades per ells amb
llana, que eren dallò més vistoses, lenorme
corbatí destacava entre els diferents colors.
Els últims també van fer unes disfresses
molt elaborades de cambrers i cambreres
i, el que és millor, un dells era la carta del
menú. Entre daltres varietats hi havia paella
i bacallà al pil-pil acompanyat amb un bon

vi. No hi faltava detall. La desfilada va ser
molt lluïda, i la gresca va estar assegurada
al ball de Carnaval que es va fer a la tarda
on tothom va posar-hi moltes ganes. Us
felicitem a tots per la il·lusió i la imaginació
que hi heu posat . HA ESTAT UN ÈXIT!
ENTERRAMENT DE LA SARDINA
El dimecres 25 de febrer es va fer lenterrament
de la sardina a la Residència i Centre de Dia
Valldoriolf. Primer, van pintar una sardina
de colors ben divertits i després van sortir al
pati, van fer un forat a terra i van enterrar les
sardines. Van plorar molt i van acomiadar així
el senyor Carnestoltes fins lany vinent.

Enterrament de la sardina

Agraïment
La Residència Valldoriolf no és un
centre qualsevol
A lestiu frescos i a lhivern calents,
molt bé estan els residents.
On treballa un gran personal,
que té cura de tot i tots els mals.

Família Oliva-Font

Som els pares den Josep Oliva Font,
resident de la Residència i Centre de Dia
Valldoriolf de la Fundació Privada Vallès
Oriental.
Feia uns dies, en Josep estava bastant
constipat i, al veure que no se li
solucionava, el metge i les infermeres de
la Residència varen decidir portar-lo a
lHospital General de Granollers. Fins que
no es va resoldre la infecció, va haver de
passar quinze dies ingressat. Per tant, des
daquestes línies volem agrair a tot lequip
de la residència, monitors i monitores, per
les atencions rebudes i la facilitat destar
al costat del nostre fill. També agraïm
latenció dels metges i infermeres de la
sisena planta de lHospital.
Moltes gràcies a tothom.
Família Oliva Font

La gran feina que fan (no té preu),
i fa que tot i tothom vagi endavant.
Els treballs són dadmirar,
ja que tots tenen molta mà.
Les festes que celebreu totes tenen el seu preu,
ja que si una està molt bé l altra també.
La Margarita, autora del poema, amb la seva filla la Gemma

La Resi i Centre de Dia van bé cada dia,
perquè entre tots feu regnar lalegria.
Amb enginy, el manteniment és adient,
ja que amb els seus companys sen cuida en Joan.
Tots els càrrecs del primer fins al darrer,
és que ho feu dallò més bé.
La Residència és una salvació,
ja que els nois i noies, és aquí on s ho passen millor.
Les famílies (especialment la nostra) ens sentim bé,

ja que els nostres familiars i fills aquí també.
Perquè la Residència Valldoriolf
no és un centre qualsevol.

Gràcies a tothom.
Endavant i per molts anys.
Margarita Illa de Sabé
Novembre 2008
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Recordatori
Ramón Sánchez

porque Dios os ha visto capaces para ello,
para entregarles todo vuestro amor.
Nosotros, con toda nuestra experiencia,
nos hemos dado cuenta que nuestros hijos
son Maestros del Amor:
- Nos han enseñado a amar.
- Nos han enseñado a ser mejores personas.

Dios ha creado en el cielo ángeles que
son seres distintos al resto de seres
humanos. No están dotados de cuerpo
y, muchos de ellos, son nuestros fieles
guardianes.
No contento con esta creación, también
ha creado otros ángeles en la tierra que
tienen condiciones humanas y que son
personas con discapacidad, tanto física
como psíquicamente. Estas personas
claman constantemente una necesidad
de amor.
Lejos de sentir que es una desgracia, el
tener un hijo con discapacidad es una
bendición. Creednos, ¡no os confundáis!
Tener una persona así es una gran
bendición de Dios que nos permite el
gran regalo de vivir con lo esencial de
la vida, que es amar y compartir.
Ante la llegada de un nuevo ser, con
estas dificultades, no desfallezcáis.
Creednos que vendrán sonrisas porqué
vosotros, papás, habéis sido elegidos
por Dios para esta misión.
Y si habéis sido elegidos pues cumplid,

Somos los padres más felices y afortunados
del mundo y seguiremos siéndolo, no
tenemos ninguna duda, porque todavía nos
queda otro ángel entre nosotros. Ramón
nos cuidará desde el cielo y Sergio en la
tierra. Somos, pues, los padres más
protegidos del mundo.
Nuestro hijo, al dejarnos poco a poco, nos
ha permitido compartir sus últimos días
con su otra gran familia. Qué os puedo
contar de la gran familia de la Residencia
Valldoriolf. No tenemos palabras para
expresar lo que hemos vivido juntos.
Ya lo sabíamos, pero convivir durante las
últimas semanas, noche y día, no ha dejado
de ser otra oportunidad para permitir
hacernos eco de tantas emociones
compartidas.
Cómo poder deciros el trato que tienen con
todos, sin hacer diferencias, dándoles igual
el lugar de procedencia, el color de la piel
o el grado de discapacidad. Desde la señora
que hace las camas hasta la dirección.
Nos gustaría nombrarlos a todos, pero
podríamos olvidarnos de algunos y no sería
justo.
Nunca olvidaremos lo compartido estos
días de la enfermedad de Ramón.
Cuando siento que nosotros podríamos

faltar, nos queda la gran tranquilidad de
que nuestro segundo ángel Sergio estará
en buenas manos.
Gracias por ser como sois y estar donde
estáis.
Gracias, de verdad, porque sois una
lección de amor.
¡Continuaríamos compartiendo con
vosotros tantas vivencias! ¡Os diríamos
tantas cosas bonitas! Gracias, muchas
gracias.
Familia Sánchez García

Gràcies Ramon
Ramon,
sempre et recordaré baixant del passadís,
tan alt, guapo, elegant i amb aquesta
mirada teva tan penetrant, que ho vigilava
tot.
Perdonam més que plori perquè al cel
hagi arribat un àngel nou, a retrobar-se
amb altres companys i gaudir duna altra
felicitat.
No et veurem però sempre ens
acompanyaràs, estaràs al costat del
Sergio, passejaràs per Caldes i, sobretot,
guardaràs els teus pares que tant than
estimat.
Gràcies, Ramon, per estimar-nos.
Gràcies per deixar-te estimar.
Àngels Amat

Auxiliar tècnic educatiu
Residència i Centre de Dia Valldoriolf
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Servei d'habitatge
MUNTEM A CAVALL
El 25 doctubre, els usuaris de la llarresidència Font Verda, en Jaume, en Salva,
en Jordi, lImma, la Bárbara, en Frank, lAdela
i lAna Tere, junt amb tres monitores, hem
anant a muntar a cavall a lAmetlla del Vallès.

Com tractar els dofins

SORTIDA AL CRAM
El dissabte 15 de novembre, les llarsresidència Font Verda i Jaume Gregori
han fet una visita conjunta al CRAM (Centre
de Recuperació d'Animals Marins de
Catalunya) de Premià de Mar.
Aquest cop hi hem anat en Joan V., en
Pepe, la Maria, lEnrique, la Maite, en
Salvador, en Jaume, la Carmen, la Bárbara,
la Carmeta C., lIván, lAdela, lAna Teresa
i les monitores. Hem arribat allà cap a les
12 quan una de les treballadores ens estava
esperant per iniciar la visita al centre. Hem
començat la visita veient un vídeo sobre

PASSEIG PEL PARC FORESTAL DE MATARÓ
El diumenge 23 de novembre, els usuaris
de la llar-residència Jaume Gregori, en
Pep, en Raimundo, lAntonia Montes,
lAntònia Turuella, la Maite, acompanyats
per les monitores, hem aprofitat el matí per
agafar aire tot fent una passejada pel parc
forestal de Mataró.
Hem estat caminant per fer gana entre arbres
i seguint un sender molt distret. Hi havia
alguns miradors amb unes vistes precioses
de tota la ciutat i el mar.

A alguns, al principi, els feia una mica de
respecte. Així doncs, hem començat per
agafar confiança als cavalls, raspallar-los,
passejar-los i, després, un cop coneguts,
hem pujat i cavalcat amb moltes ganes.
Ens ho hem passat molt bé.

El grup de genets

decidit penjar a cada una de les llars
Ha estat molt interessant i a més el dia
assolellat ha propiciat molt la sortida.

una petita història real duna de les tortugues
que ha passat per recuperació i després
ens han ensenyat de manera pràctica i
participativa (amb un dofí de goma) com
tenien cura dels dofins quan estan ferits.
Leducadora ens ha parlat sobre quins
animals tracten al centre i sobretot de què
podem fer els humans per evitar que animals
marins estiguin en perill.
Seguidament ens han ensenyat el laboratori
i finalment ens han fet passar a una gran
sala amb les piscines on les tortugues
malaltes es recuperen de les seves malalties
o ferides. Aquesta part de la visita ha estat
la que més ha agradat, ja que hem pogut
veure de primera mà animals en perill i hem
pogut preguntar tot el que ens ha passat
pel cap, en relació als animals marins.
Un cop finalitzada la visita, ens han regalat
uns pòsters duna tortuga gegant, que hem

Aprofitant que feia bon temps i no feia gaire
fred, i ja que estàvem molt animats, en
comptes de fer el vermut al parc, hem
decidit baixar al centre de la ciutat per dinar
al frankfurt de la rambla, molt conegut a la
ciutat i on fan uns entrepans molt bons.
El dia ha estat molt profitós, i hem visitat
Mataró, capital del Maresme, i ciutat molt
completa, tant pel mar com per la muntanya.
Segur que hi tornarem un altre cop, ja que
hem vist que al parc també hi havia taules
per poder dinar i fer un pícnic.

Al parc forestal de Mataró

APROFITEM EL PONT PER
ANAR A LA BOLERA
El dilluns 8 de desembre, els usuaris de la
llar-residència Jaume Gregori, en
Raimundo, en Pepe, lAntonia Turruella, la
Maite i lAntonia Montes hem anat a la
bolera de Granollers per passar lúltima tarda

FINQUES

OLLÉ

Gestió Patrimonial. Des de 1970

www.fincasolle.com
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gairebé no arribem a menjar-nos el raïm.
Després del raïm hem estat ballant i
celebrant-ho. Tothom sha divertit i rigut
moltíssim! Feliç any nou!!

En Raimundo, amb estil

del pont. No és el primer cop que hi anem,
lúltim cop ens va agradar tant que vam
decidir repetir. La partida ha estat molt
distreta, tots sanimaven uns als altres i al
final sens ha fet curta. Segur que tornarem!
PASSEGEM PEL CENTRE DE CARDEDEU
AMB LANTÒNIA TORRUELLA DE GUIA
La tarda del 28 de desembre, dia dels Sants
Innocents, la gent de la llar-residència Jaume
Gregori, en Raimundo Rodríguez, en Pep
Aguilar, la Maite Massaguè, en Joan
Vinardell, lAntònia Torruella i les monitores,
ens hem dirigit al centre de Cardedeu. Un
cop allà lAntònia Torruella ens ha fet de guia,
estava molt contenta ja que era el primer
cop que anàvem amb ella al seu poble. Com
el temps no acompanyava i feia molt de fred,
després destar una estona passejant pel
nucli antic del poble hem anat a prendre
alguna cosa calenta. Ha estat una sortida
molt tranquil·la i hivernal.
FELIÇ ANY NOU!
El 31 de desembre, la gent de la llar-residència
Jaume Gregori -en Pepe, en Raimundo,
lAntònia Torroella, lAntònia Montes i la
Maite amb la Jessica- i de Font Verda lAna Tere, lAdela, la Judit, lIvan i la Carmeta
amb lAnna Maria- ens hem preparat per
rebre el nou any conjuntament.
A la tarda hem començat a preparar el
sopar, la taula, les decoracions... Tot seguit,
sobre les 22 h, ens hem posat a sopar
tranquil·lament, tan tranquil·lament que

Després del raïm hem ballat molt

DE VISITA PER TERRES GIRONINES
El dissabte 7 de febrer, en Jaume, la Carmen
Dalmau, la Barbara, lAna Tere, lAdela, la
Mary, la Pili, la Txell i la Cecília de la llarresidència Font Verda hem anat al
Montseny a veure neu, però només nhi
havia a dalt de tot.
Després hem seguit fent camí, ja que feia
un sol impressionant. Quan hem començat
a tenir gana, hem parat a dinar el pícnic en
un prat a la vora de la Bisbal dEmpordà.

posat a ploure a bots i barrals i hem hagut
d'esperar una estona que parés el xàfec.
De camí de tornada cap a la llar-residència,
10 minuts després d'haver sortit de Girona
ha començat a nevar! Els prats, la
carretera... tot estava ple de neu! Hem
passat un molt bon dia!!!
CARNESTOLTES A LES LLARS
El diumenge 22 de febrer, després de força
dies de feina en les disfresses, els usuaris
de les Llars-residència Jaume Gregori i
Font Verda ens hem disfressat de diversos
animals i hem anat cap a la rua de Granollers,
on ens ho hem passat molt bé i hem ballat
al ritme de la música del Carnaval.

Hem estat els més divertits de la rua de Carnestoltes a Granollers

Com que estàvem tots molt animats, hem
decidit apropar-nos a Girona a passejar per la
ciutat. Molts no hi havien estat mai i els ha
agradat molt: hem vist la catedral, el riu amb
els ponts, tot el nucli antic... fins que hem
decidit anar a fer un cafè, amb la mala sort
que quan hem sortit, inesperadament, sha

DE CALÇOTADA A CANOVELLES
El diumenge 1 de març, els usuaris i
usuàries de la llar-residència Vallès hem
sabut que lesplai Eina de Canovelles
organitzava una calçotada i hem decidit
apuntar-nos-hi. Hem pogut veure com es
preparava tot: el foc, les graelles, la salsa...
Després de posar-nos els pitets, hem anat
menjant tot sucant els calçots a la salsa.

Prop de la Catedral de Girona

De calçotada a Canovelles

Vila Vila, S.L.

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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notícies
Trobada amb l'alcalde de
la Roca del Vallès

Presentació de l'FVO al nou Director dels Serveis Territorials del
Departament d'Acció Social i Ciutadania

El dilluns 2 de febrer, el Director General
de lFVO, Juan M. Monsalve, acompanyat
pel Vicepresident de lFVO, Jaume Anfruns
i Font, i larquitecte de la Fundació, Francesc
Sala, va mantenir una reunió amb lalcalde
de la Roca, Rafael Ros, per començar a
treballar en dos projectes importants per
a lFVO en la millora de la qualitat
assistencial. En concret, es va treballar en
el projecte de les obres de reforma del
Centre Ocupacional, en els primers passos
sobre el nou projecte dinstal·lacions
esportives, dirigit a convertir-se en un punt
de trobada per a famílies i usuaris; i en
lampliació de la integració social de les
persones amb discapacitat intel·lectual en
el servei de jardineria del municipi, entre
daltres temes dinterès.

El passat 12 de març, el President de lFVO,
Esteve Marqués, i el Director General, Juan
M. Monsalve, van rebre la visita del nou
Director dels Serveis Territorials del Dept.
dAcció Social i Ciutadania, Josep GonzàlezCambray, i de la seva adjunta, la Cecília
Fàbregues. La trobada va servir per presentar
la institució, els serveis a la persona amb
discapacitat intel·lectual que ofereix lFVO i
treballar en futurs nous projectes de lentitat.
En el transcurs de la reunió, també es van
tractar els dos projectes de la Fundació
presentats a la conselleria, en concret el
Projecte 2008 de construcció duna Residència
i Centre de Dia per a persones amb discapacitat intel·lectual amb trastorns de conducta
i/o problemes de salut que requereixen suport
generalitzat que encara està pendent de
confirmar si lequipament entra al Pla
dInversions de 2009 i la nova llar-residència
Jaume Anfruns i Janer, que atendrà 22

LFVO se certifica en les
normatives

L'FVO està pròxima a certificar-se en les
normatives UNE-EN ISO 14.001:2004 Sistema
de Gestió Ambiental i l'estàndard OHSAS
18.001:2007 Sistema de Gestió de la Seguretat
i Salut en el Treball, i també a obtenir la
renovació de la certificació del Sistema de
Gestió de la Qualitat basat en la nova norma
actualitzada UNE-EN ISO 9001:2008. Durant
mes de maig, la Fundació rebrà la visita dels
auditors d'AENOR, concretament del 12 al 15
de maig, que auditaran el Sistema de Qualitat
en la seva totalitat per tal de concedir la
renovació del certificat, i duran a terme la 1a
fase d'auditoria de les normatives ambientals
i de prevenció. Està també planificat que es
realitzi la 2a fase d'auditoria de les normes
14.001 i 18.001 durant els dies 20 i 21 de
juliol per assolir finalment la certificació.

persones amb discapacitat intel·lectual. Sobre
la llar-residència, Josep Gonzàlez-Cambray
ha confirmat que no estava prevista al Pla
dInversions 2009 però que, al tractar-se dun
equipament ja en construcció i que està previst
que sigui operatiu a inicis de lany 2010, es
comprometia a analitzar-ne el cas i donar
resposta a la Fundació el més aviat possible.
El Director dels Serveis Territorials va mantenir
aquesta trobada amb lFVO com a deferència
amb lentitat i en el marc de la seva visita al
Consell Comarcal del Vallès Oriental per a
presentar a entitats i ens locals la Programació
territorial dels recursos datenció especialitzada
i domiciliària a Catalunya 2008-2012. Cal
recordar, també, que aquesta reunió ha estat
delegada al Director dels Serveis Territorials
per part de la Consellera dAcció Social i
Ciutadania a proposta de la reunió sol·licitada
per la Junta del Patronat de lFVO.

Acció Social promourà al Vallès Oriental 180 noves
places públiques de serveis socials especialitzats per
a persones amb discapacitat intel·lectual fins al 2012
La programació territorial a la comarca reforça latenció a les persones amb discapacitat
psíquica segons la presentació realitzada a les entitats i ens comarcals per Josep GonzàlezCambray, Director dels Serveis Territorials del Dept. dAcció Social i Ciutadania el passat
12 de març a la seu del Consell Comarcal.
La programació territorial al Vallès Oriental reforçarà principalment latenció a les persones
amb discapacitat psíquica. Es promouran 180 noves places, 120 de les quals seran de
llar residència i 60 més de Centre Ocupacional.
A aquestes 180 places cal afegir les 234 que actualment estan en desenvolupament.
Tot plegat, sumant les places actualment en servei, situarà loferta en 1.013 places.

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

notícies
Celebració del 15è
aniversari de la
Residència i Centre de
Dia "Valldoriolf"
El 26 de novembre de 2009 se celebrarà
el 15è aniversari de la inauguració de
la Residència i Centre de Dia Valldoriolf.
Es portaran a terme una sèrie dactes
com per exemple lestrena de lobra de
teatre "Titirimundi", de lautor Lluís
Coquard, a càrrec de la Companyia de
Te a t r e F V O ; e s r e a l i t z a r à u n a
conferència sobre el servei dacolliment
residencial; sha convocat el II Concurs
de projectes adreçats a la innovació
i millora assis-tencial de la persona
amb discapacitat intel·lectual dirigits
a entitats i profe-ssionals del sector i
sestà treballant en un complet
programa dactes que ben aviat podrem
presentar i entre els que destaca una
Trobada de Famílies i lActe Central
previst per al dia concret de laniversari:
el 26 de novembre.

"Titirimundi" nova obra de la Companyia de Teatre FVO
Des de lany 2002 en que es va fundar la
Companyia de Teatre FVO, integrada per
usuaris/àries de làrea datenció diürna i des
de lany 2006, amb la incorporació
dusuaris/àries de la Residència i Centre de
Dia Valldoriolf, hem continuat treballant
en la mateixa línia amb lobjectiu de
consolidar la companyia.

Un any més es vol donar continuïtat a
aquest projecte amb lestrena, cap a la
tardor del proper any 2009 i en el marc
de la celebració dels 15 anys de la
Residència i Centre de Dia Valldoriolf
duna cinquena obra de teatre. Enguany
lobra seleccionada és Titirimundi, de
lautor Lluís Coquard.

Segon número dels
Quaderns Tècnics de l'FVO
LFVO ha editat el segon número dels Quaderns Tècnics
a lentorn de la discapacitat intel·lectual, publicació
que té per objectiu ésser un punt de reflexió sobre
articles, informes i estudis de diversos autors de
lactualitat sobre temes que giren entorn a la millora
de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual.
Enguany, el tema que es tracta és lètica i la
discapacitat a través dels articles de la Dra. Elisabeth
Alomar, professora de la FPCEE Blanquerna; Carles
Campuzano, diputat al Congrés; i Josep Tresseras,
president de Som-Fundació Catalana Tutelar Aspanias.

El Departament de Treball
Modificació dels Estatuts Reunions entre el grup
de la Fundació Vallès dentitats amb CETs socials assoleix les competències
i les conselleries de Treball dels Centres Especials de
Oriental
A la darrera Junta del Patronat, celebrada
el passat 26 de febrer, es va acordar per
unanimitat la modificació dels Estatuts de
lFVO.
En concret, sha modificat larticle 2n
establint la Roca del Vallès com a domicili
social de la Fundació i definint que lFVO
podrà establir locals secundaris a tot el
Vallès Oriental.
També sha afegit larticle 26 bis, el qual
constitueix la creació del Consell Consultiu
com a un organisme consultiu i assessor
-format per aquelles persones físiques o
jurídiques que per la seva significació es
consideri valuosa, per part del Patronat, la
seva opinió i consell- a qui almenys
anualment el Patronat consultarà el seu
criteri sobre les línies filosòfiques i
polítiques de la Fundació.

i Acció Social i Ciutadania

Treball

Els presidents dAPPS, Coordinadora de
Tallers i Ammfeina, la gerent de Coordinadora
i el director general dAPPS shan reunit amb
les conselleres Mar Serna i Carme Capdevila
el passat dijous 5 de març de 2009, per
presentar-los el Pla de reestructuració i
revitalització dels CET socials i demanar la
seva participació activa per tal de fer-lo
possible.

Els Centres Especials de Treball són
empreses (llei 13/1982) que operen en
un entorn productiu i asseguren un treball
remunerat a persones amb discapacitat.

A la trobada es van tractar els temes de
lobertura de la Taula de seguiment de la
crisi al sector, aconseguint el compromís
del Dept. de Treball dobrir-la amb caràcter
immediat; en el marc del Pla de suport al
Tercer Sector Social el DASC treballarà
en la contractació pública a CET socials i
accés a subvencions a les empreses en
general.

El Govern ha aprovat que els Centres
Especials de Treball (CET), fins ara
competència del Departament dAcció Social
i Ciutadania, depenguin del de Treball en
compliment del Pla de Govern 2007-2010.

La serva finalitat és la creació de llocs de
treball estables, adequats a la realitat del
mercat laboral i al món de lempresa. Són
també un mitjà dintegració de persones
amb discapacitat al règim de treball ordinari.
Aquests centres han de comptar en la seva
plantilla amb un mínim del 70% de
treballadors amb un grau de discapacitat
dentre el 33% i el 64%.

