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“al servei de la persona amb discapacitat intel.lectual”
Finalitza la primera fase de la III Reforma del Centre Ocupacional
"Xavier Quincoces" de l'FVO
L'FVO presenta el programa d'actes commemoratius dels
15 anys de la Residència i Centre de Dia "Valldoriolf"

A dalt, la façana del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” abans de començar les obres
A baix, imatge de la façana del Centre Ocupacional un cop finalitzades

A dalt, la façana posterior del mateix centre, abans de començar les obres
A baix, la façana exterior, un cop finalitzades
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Vetllar per la qualitat de vida dels
usuaris, la suma dels esforços de
tots
Una de les constants preocupacions del
Patronat de la Fundació Privada Vallès Oriental
(FVO), i també de tots i cadascun dels
professionals de l’entitat, és la millora contínua
del benestar i qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual.
És amb aquest objectiu que l’FVO ha endegat
el projecte de reformes del Centre Ocupacional
“Xavier Quincoces” guanyant confort i
lluminositat a les sales d’activitats dels usuaris,
el projecte de construcció d’una zona
esportiva i de lleure i l’adequació i millora de
l’equipament de la sala d’estimulació sensorial
adreçada a l’atenció i rehabilitació, situada a
la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”, i
adreçada a persones amb greus discapacitats.
Però la Fundació encara és més ambiciosa i
es planteja el repte de pensar més enllà, de
pensar en el futur de les persones amb
discapacitat intel·lectual. Davant del pas dels
anys que envelleixen els nostres pares i mares
però que alhora permeten als nostres usuaris
aprofitar al màxim les possibilitats d’una
integració social plena, l’entitat està a punt
de posar en funcionament la nova llarresidència “Jaume Anfruns i Janer” –previst
pel primer trimestre de 2010- i a la vegada

està en permanent recerca de noves
oportunitats i col·laboracions amb altres
entitats i ens municipals que permetin seguir
ampliant el servei d’habitatge de la Fundació
per tal que aquelles famílies que ho necessitin
o aquells usuaris que vulguin emancipar-se i
conviure en societat puguin disposar del recurs
que els cal. Recentment, el Dept. d’Acció
Social i Ciutadania ha presentat la seva
programació territorial de places públiques
de serveis socials per a la comarca del Vallès
Oriental. En concret, estan en
desenvolupament o es promouran més de 400
noves places, de les quals 120 seran de llarresidència, 120 més de servei d’acolliment
residencial –de les quals 60 correspondran al
Projecte 2008 de l’FVO- i 65 de centre de dia,
on també es comptarà amb el Projecte 2008
de la Fundació. Com a entitat de referència a
la nostra comarca, l’FVO té per objectiu
desenvolupar el 70% d’aquestes noves places
i oferir d’aquesta manera una oportunitat de
futur per a les famílies de la Fundació. És per
això que animem a aquelles famílies, que
creuen que en un futur ho podrien necessitar,
a fer tots els tràmits corresponents per tal que
el Dept. d’Acció Social i Ciutadania tingui en
compte les seves necessitats i es doni suport
als nous projectes de l’FVO.
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Finalitza la primera fase de les
reformes al Centre Ocupacional
“Xavier Quincoces”
econòmiques ja que el Dept. d’Acció Social
i Ciutadania no ha considerat que fos un
objectiu prioritari i per tant ha denegat a l’FVO
la sol·licitud de la convocatòria de
Subvencions per a entitats destinades a
actuacions d’inversió vinculades amb l’atenció
a la dependència. Per tant, l’FVO s’ha vist
obligada en realitzar només una primera fase
de les reformes.

La nova façana del Centre Ocupacional

Al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre,
les obres de la III Reforma del Centre
Ocupacional han estat funcionant a plena
màquina. Un gran esforç per tal que els
usuaris i usuàries del Centre poguessin iniciar
el nou curs amb major confort i lluminositat,
tot això amb les màximes garanties de
protecció del medi ambient i aplicació de
criteris de sostenibilitat en la reforma.
La millora de la il·luminació natural dels espais
interiors s’ha aconseguit per dues vies. La
primera, ha consistit en substituir les plaques
dels cel rasos de les aules del nivell superior
de planta baixa per plaques translúcides per
tal de poder aprofitar també el llum que es
rep des de la coberta. La segona via per a
millorar la il·luminació natural, i la més visible,
és l’obertura de noves finestres a la façana
que, a banda d’augmentar l’entrada de llum,
faciliten la vista de l’exterior des de les aules
fent així més agradable l’estada dels usuaris.
Amb el mateix objectiu, també s’han obert
finestres interiors que donen al passadís
central cobert de vidre.
També s’havia previst canviar les peces de
vidre armat que conformen la coberta del
passadís central per nous vidres laminats,
translúcids i reflectants per tal d’evitar les
altres temperatures que s’assoleixen en
aquesta part de l’edifici als mesos d’estiu.
Però aquesta segona fase, que ascendia a
60.000 euros, s’ha vist aplaçada per qüestions

Exemple d’una de les noves finestres interiors que donen
nova lluminositat a les aules

D’una altra banda, també s’ha realitzat una
reforma dels banys per tal d’incorporar nous
materials que preveuen i eliminen, en la
mesura del possible, el risc d’accidents per
les pròpies característiques dels materials.
Finalment, també s’ha millorat l’enllumenat
elèctric, canviant part de les llumeneres
existents per altres més eficients, tant a
passadissos com a aules, i s’han incorporat
nous mecanismes de ventilació amb lamel·les
orientables que permeten controlar les altes
temperatures a l’estiu i tancar el `pas de l’aire
fred a l’hivern.
DEMANDA FETA PER LES FAMÍLIES
Amb aquest projecte, el Patronat i la Direcció
General de la Fundació recullen una demanda
important feta per a les famílies dels usuaris
i usuàries atesos al Centre Ocupacional i
mostrada a l’enquesta de satisfacció sobre
el servei realitzada per l’FVO al llarg de l’any
2008.

Aquelles famílies que estiguin interessades
podran realitzar una visita d’obres, prevista
al llarg dels mesos d’octubre i novembre, per
tal de conèixer de primera mà les novetats
d’aquesta reforma.
CONVOCATÒRIA D’INVERSIONS PER A
ENTITATS REALITZADA PEL DEPT. D’ACCIÓ
SOCIAL I CIUTADANIA
Tot i que el projecte de la III Reforma del
Centre Ocupacional. que permetia obtenir,
com a prioritats més importants, més llum
natural a les aules i millorar el confort tèrmic
de tot el Centre i que donava acompliment a
l’objectiu d’assolir les 230 places de servei al
Centre Ocupacional, el Dept. d’Acció Social
i Ciutadania no ha considerat que fos un
objectiu prioritari i per tant ha denegat a l’FVO
la sol·licitud de la convocatòria de
Subvencions per a entitats destinades a
actuacions d’inversió vinculades amb
l’atenció a la dependència.
Malgrat que el projecte reunia totes les
condicions definides a la convocatòria i la
Fundació es comprometia a finalitzar les obres
a data 31 de desembre d’enguany, demostrant
el compromís de rapidesa en l’execució de
les obres mostrat per la Junta del Patronat
de la Fundació.

Una de les aules on destaca la gran lluminositat actual
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Vista de la sala de psicomotricitat a la planta baixa

S’HAN ACABAT LES VACANCES I LES OBRES DE
LA LLAR-RESIDÈNCIA “JAUME ANFRUNS I
JANER” DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA HAN
TORNAT A AGAFAR EL RITME QUE ENS AGRADA.

Avenç de les obres de la llarresidència “Jaume Anfruns i Janer”
de la feina que no es veu, per que queda
amagada, però que és molt important, com
les impermeabilitzacions, l’aïllament tèrmic
de cobertes i façanes, la col·locació de les
canonades per a la calefacció per terra
radiant, totes les instal·lacions que queden
encastades a l’obra, etc. Però també s’han
fet coses que es veuen, com els treballs en
façana, que permeten fer-se una idea cada
vegada més exacta de com serà l’obra
acabada, o els treballs d’arrebossats interiors
i pavimentacions, que permeten copsar millor
les dimensions i característiques de cada
espai. En aquest sentit, a nosaltres ens agrada

Pel que fa a instal·lacions, tenim una bona
part del terra radiant instal·lat, i també estan
força avançades les de electricitat i aigua.
Esperem que ens arribin les plaques solars
tèrmiques durant aquest mes de setembre.
Els paletes tenen les cobertes planes amb
l’aïllament i la impermeabilització col·locats,
les parets de façanes i de distribucions
interiors acabades, els arrebossats interiors
també acabats, i estan col·locant paviments.
Pel que fa a l’acabat de façana, la col·locació
de plaques de gres va a bon ritme i a
continuació ja ve la fase de col·locació de
finestres i portes i els elements de remat, com
les marquesines, ampits, remats superiors de
parets, etc.
S’ha fet, des de la darrera vegada que vàrem
explicar l’estat de les obres, una bona part

Visió general de la façana de l’edifici

molt la lluminositat de la sala de
psicomotricitat, situada al soterrani.
La propera vegada que ens dirigim a tots
vosaltres per a explicar-vos com van les obres,
us parlarem d’acabats, doncs preveiem que
ja estarem de ple en aquesta fase.

Oriol Martinez Clavell i Francesc Sala Tarrés
Arquitectes.
*A meitats del mes de novembre, s’iniciarà el programa de visites
d’obres de les famílies dels usuaris en llista d’espera. El Dept. de
Treball Social de l’FVO serà l’encarregat d’organitzar-les.

5

a destacar
AQUEST ANY, LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE
DIA “VALLDORIOLF” CELEBRA EL 15È
ANIVERSARI, SÓN QUINZE ANYS OFERINT
UN SERVEI DIRIGIT A PROMOURE EL
DESENVOLUPAMENT PERSONAL, EL
BENESTAR FÍSIC I EMOCIONAL DE LES
PERSONES ATESES. EN CONCRET,
ACTUALMENT, AL CENTRE HI CONVIUEN 64
PERSONES EN RÈGIM RESIDENCIAL I 12
PERSONES QUE SÓN ATESES DE DILLUNS A
DIVENDRES EN RÈGIM DE CENTRE DE DIA.
Per a celebrar un esdeveniment tan especial,
l’FVO ha preparat un programa d’actes
complet i variat amb activitats per a tots els
públics i totes les edats. Les activitats se
centren, majoritàriament, al mes de novembre
ja que la data concreta de la celebració de
l’aniversari és el 26 de novembre. Per tant,
per un dia tan especial, s’ha previst:
SETMANA DEL 23 AL 27 DE NOVEMBRE
Celebrem 15 anys amb tots els sentits. Creació
de la setmana dels 5 sentits, cada dia es
treballarà, mitjançant activitats diferents, un
sentit. Tots els usuaris podran experimentar
les diferents sensacions.
DIMARTS, 24 DE NOVEMBRE
Acte festiu de germanor amb altres
residències i els usuaris i usuàries de la resta
de serveis de l’FVO, també comptarem amb
l’espectacle “La lluna, la pruna” d’ombres
xineses de tots colors a càrrec del grup Cia.
Mercè Framis. Teatre d'Ombres.

Celebrem els 15 anys de la
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”

La Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” va iniciar el seu servei al 1994, ara fa quinze anys

DIJOUS 26 DE NOVEMBRE
ACTE CENTRAL, el gran dia
Al llarg del matí es realitzaran activitats
esportives i lúdiques amb la participació dels
usuaris i usuàries de la resta de serveis de
l’FVO.

està dotat amb un primer de 3.000¤ i un segon
premi de 1.000.
- Estrena del vídeo commemoratiu dels 15
anys de la Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”.
- Compartirem un magnífic pastís d’aniversari.

A la tarda, estan programats els actes de
caràcter més institucional destacant l’acte
festiu del XV Aniversari amb la participació
dels familiars i presidit, si finalment així ho
permet la seva agenda, per l’Hble. Consellera
d’Acció Social i Ciutadania, senyora Carme
Capdevila. També es comptarà amb:
- Ponència dins el XV Cicle de Conferències
de l’FVO sobre l’evolució del servei residencial
per a persones amb discapacitat intel·lectual
a càrrec del senyor Pere Rueda.

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE
Estrena de l’obra de teatre “Titirimundi” a
càrrec de la Companyia de Teatre FVO dirigida
per l’educador Anibal Carrasco a la sala
auditori de Les Franqueses.

- Entrega de premis del II Concurs de
projectes adreçats a la innovació i millora
assistencial de la persona amb discapacitat
intel·lectual en l’àmbit de l’acolliment
residencial. El concurs, organitzat en
col·laboració amb la Fundació Caixa Manlleu,

Logotip commemoratiu dels 15 anys de la Residència i Centre de
Dia “Valldoriolf” dissenyat per Jordi Vàzquez, responsable de
logística del CET de l’FVO
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en primera
persona
Fa molt de temps que estàs a la residència?
Si, me han dicho que hace ya 15 años que
estoy aquí. Hace mucho tiempo!
Què recordes dels primers dies quan vas venir
al centre?
Estaba muy asustadita cuando llegue aquí.
Mis padres murieron y mis hermanos me
trajeron al centro y yo no conocía a nadie.
On vivies abans?
Yo nací en un cortijo, en los cortijares que
llamaban “La vegueta”, al lado de Berja. Mi
pueblo, donde me bautizaron, se llamaba
Benimar, es de Almería. Hicieron un pantano
muy grande. Había una plaza muy bonita.
Quins records tens d’aquells anys d’infantesa
i joventut?
Allí fui a colegio. Yo no quería ir y aprendí
poco. Me acuerdo de las fiestas de San Roque
de mi pueblo: hacían baile y salíamos a pasear.
Yo no bailaba porqué no me gusta. Me pintaba
para salir a la calle, me ponía colorete. Tenia
pocas amigas porqué me decían cosas que
no me gustaban.
En el pueblo durante el día sembraba patatas,
cogía tomates en el campo, partía almendras

La Rosario Sánchez
Us presentem a la Rosario Sánchez, una senyora que té 67 anys, viu fa quinze anys a la
Residència “Valldoriolf” i vol compartir algunes experiències amb tots nosaltres.
y les quitaba la cáscara, cogía leña... Mi padre
se iba con el ganado y alguna vez había ido
con él. Una vez me caí cuando iba en mulo y
mi abuela llamó al médico, tenia entonces
dieciocho años.
Havia algun noi que t’agrades al poble?
No me ha gustado nadie. El príncipe Felipe
es muy guapo, muy guapo, me gusta... se ha
casado hace poco.
Després vas marxar del poble?
Si, luego vinimos a vivir a Martorell, allí estuve
un tiempo, luego murió mi madre y mis
hermanos me trajeron a la residencia .
En els quinze anys que portes al centre has
fet amics?
Si, tengo una buena amiga que se llama
Francisca, hablamos poco porque no me gusta
hablar mucho. A las dos nos gusta salir con
la familia, pero vamos poco. Algunos chicos
que estaban aquí, se han ido a otro centro
como el Salvador.
I els monitors?
Hay algunos que me gustan mucho, y ya los
conozco hace tiempo.
Quines activitats realitzes al centre durant
el dia?
A mi no me gusta trabajar, mi madre me dijo
que yo no tenia que trabajar y por eso no
quiero hacerlo. Ahora soy mayor y ya no tengo
que trabajar.

La Rosario ens ensenya a l'ordinador l'embassament del seu poble
* Entrevista en castellà respectant la llengua materna de la Rosario

EDIFICACIONS BARÓ, S.L.

En el centro a veces pintamos pero a mi no
me gusta hacerlo, también salimos a pasear
y a tomar algo. Salir me gusta, pero cuando
es para tomar alguna cosa en un bar, como
comer patatas fritas, beber chocolate,
naranjada, eso me gusta mucho. Ir a la playa

o piscina no me gusta nada.
Sé hacer media y me gusta cantar: “En los
campos de mi Andalucía los campanilleros por
la madrugá... Dile al hombre que quiero que
venga a mi reja por la madrugá...” (Després
d’insistir una mica ens canta un tros de cançó
que a ella li agrada molt del seu poble) .
Ten records bons d’algunes sortides o
excursions que s’han fet al centre en aquest
temps?
No me gustó ir a ver tiburones, eso no me
gusta... Pero una excursión en la que comimos
paella en un restaurante si que me gustó
mucho, fuimos a ver botellas de cava a Sant
Sadurni. También he ido a la Molina con los
monitores de noche y me gustó mucho, había
muchas vacas por la montaña, pero no
encontramos ningún bar...
Me gustan las salidas a comer paella, con mi
hermano iba mucho antes, me venia a buscar
al centro y salía con él a comer. También un
día fui a la Feria con una monitora de la
residencia y me gustó mucho.
Les festes que fem al centre t’agraden?
Si, las fiestas me gustan, bailamos, comemos
pastas y algunos días pastel... a mi me gusta
mucho!. Cuando es la castanyada hago
panellets.
Fa molt de temps ja que estàs a la residència...
aviat farem quinze anys i farem la festa per
celebrar-ho, et ve de gust?
A mi me gusta la fiesta, dicen que habrá
muchas cosas, música, actuaciones y que
comeremos pastel que me gusta mucho! Y
soplaremos las velas. Estoy contenta de hacer
la fiesta de los quince años de la residencia.

Plaça Onze de Setembre, 7, local
08400 Granollers • BARCELONA
Tel. 93 870 23 94 - Fax 93 860 41 32
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Àrea d’Atenció Diürna

Anem a la piscina del nostre poble,
La Roca del Vallès
sempre, això sí, amb ajuda del material de
flotació.
Els nois amb pocs problemes motors
importants o sense, experimenten nous
moviments a dintre de la piscina, el sentiment
de llibertat i la flotació són també molt
satisfactoris. Aprenen el busseig i alguns
estils de natació. Tot això els hi serveix per
conèixer les seves capacitats, no només les
limitacions.

Activitats de piscina

L’activitat de piscina ha estat i és una activitat
que permet que molts dels nostres usuaris
experimentin situacions o moviments del seu
cos que al seu dia a dia no poden fer.
L’aigua amb les seves característiques i els
beneficis que proporciona al cos, tant en el
sistema respiratori, circulatori, cardiovascular
com en el muscular, és un medi facilitador i
fascinant.
Les articulacions resulten molt beneficiades
per un treball sense gravetat que ocasiona
un baix impacte articular, a més d’aconseguir
amb el treball de tot el cos una relaxació tant
mental com física. L’aigua ens ajuda a millorar
l’esquema corporal, la lateralitat i l’orientació,
a causa de les forces que exerceix sobre
parts del nostre cos i viceversa. A més, la
flotació ens facilita el treball de la coordinació
i l’equilibri, i millora els patrons motors.
Tots aquests beneficis de l’aigua fan que la
piscina sigui una eina de treball molt útil en
el nostre col·lectiu, ja que la majoria poden
resultar beneficiats. Els nois que van a la
piscina més afectats físicament, poden notar
i /o percebre com el seu cos, quan va passant
el temps, està cada vegada amb menys tensió,
està més lliure i així és més fàcil el nostre
treball sobre del seu cos, les cames i els
braços són més flexibles. Així mateix amb
l’ajuda del monitor se’ls posa en diferents
postures, estirats o drets, per variar el treball,

En el cas dels nois que presenten trastorns
del comportament el fet de nedar i treure part
de l’energia dintre de l’aigua, fa que
experimentin una relaxació global del seu
estat. Amb el joc, l’exercici i la relaxació dintre
de l’aigua, s’aconsegueix alliberar la tensió
que moltes vegades és la causa de certs
comportaments. Per això, és necessari
conèixer-los i saber portar i guiar el seu
comportament , per evitar situacions difícils
El coneixement de les limitacions i sobretot
de les capacitats d’aquests nois/es fa que
l’activitat ens porti a millorar aquestes
capacitats, així com proposar línies de treball
i petites metes individualitzades.
El procés d’adaptació a les noves
instal·lacions, a la nova monitora, al nou horari,
als companys ha existit, ha portat feina i
temps, de tots els nois i dels monitors.
La Piscina Municipal de la Roca del Vallès no
tenia un coneixement previ del treball amb
persones amb discapacitat intel·lectual. Per
aquest motiu, es va fer i es continua fent un
treball en equip, sobretot a càrrec dels
monitors del nostre centre que són el referent
i la figura que sap guiar als nostres usuaris.
S’ha de dir que tots els professionals de la
piscina han estat des del primer moment
receptius a les explicacions i les informacions
que rebien. Ha estat un repte que van
acceptar. La monitora de natació, la Silvina,
ha mostrat una actitud molt positiva i de
compromís des del primer dia, cosa que

agraïm. Dia a dia ha anat treballant
individualment amb cada un dels nois, els ha
anat coneixent i ara per ara la connexió amb
ells és forta.
Per realitzar l’activitat els monitors de la
Residència es fiquen a l’aigua amb la monitora
de la piscina i plegats fan una feina conjunta.
Com a reforç extern de l’activitat compten
amb l’ajuda d’una altra monitora de la piscina,
la Lídia que s’encarrega del material a fer
servir, ajudes a les transferències dels nois...
El treball setmanal rep la recompensa de la
millora de les capacitats dels nois, ja que des
de l’inici de l’activitat, de l’octubre al març,
queda palesa setmana a setmana la millora
dels nois dintre de l’aigua i l’èxit de la activitat
que porta sensació de plenitud a cada un dels
que la fan i reben, les cares de satisfacció
dels usuaris que la realitzen i dels monitors
que la fan és la gran prova de l’èxit i la
necessitat de mantenir-la.
Cal destacar que l’FVO té un projecte per
construir unes instal·lacions esportives, dintre
de les quals hi haurà una piscina, adaptada
a les necessitats dels nostres usuaris i que
farà que no sigui necessari un desplaçament
extern, amb el cost de temps que això implica.
Realment estem convençuts que serà una
instal·lació amb molta demanda de tots els
usuaris dels diferents serveis i àrees de l’FVO.
Glòria Borobia
Fisioterapeuta Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”

Fent exercici dins l’aigua
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A) PRINCIPALS NOVETATS DEL PLA
El Decret 259/2008 de 23 de desembre aprova
el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les
associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya, que incorpora els
nous criteris comptables per a la seva
harmonització internacional amb base a la
normativa de la Unió Europea.
Les principals novetats del nou Pla són les
següents:
· Els principis fonamentals que informen
l’elaboració dels estats financers són: el
principi de meritació i el d’entitat (Fundació)
en funcionament. El principi de prudència que
abans era prevalent ara passa a ser un més.
· El reconeixement o incorporació als estats
financers dels seus components es produeix
per ser actius o passius i perquè poden ser
mesurats o valorats. Els ingressos i despeses
sempre sorgeixen simultàniament amb els
actius i passius, o per variació en els valors
d’aquests.
· Un actiu és un recurs controlat
econòmicament per l’entitat resultat de
successos passats, del qual s’espera que
l’entitat obtingui beneficis, monetaris o socials,
o rendiments econòmics en el futur.
· Un passiu es una obligació actual de l’entitat,
sorgida com a conseqüència de successos
passats, per a l’extinció del qual l’entitat
espera desprendre’s de recursos que puguin
produir excedents o rendiments econòmics
en el futur.
· El patrimoni net és la part residual dels actius
de l’entitat, una vegada deduïts tots els seus
passius.
· La nova comptabilitat dóna prioritat a la
determinació de la correcta situació financera
de l’entitat en contraposició al resultat o
excedent assolit en el període.
· En la comptabilització de les transaccions

Pla de comptabilitat per a
fundacions
s’ha d’atendre a la seva realitat econòmica
i no només a la seva forma jurídica.
· El valor raonable és un criteri nou que
incorpora el marc conceptual del Pla. S’entén
per valor raonable l’import pel qual pot ser
adquirit un actiu o liquidat un passiu, entre
parts interessades i degudament informades,
que realitzin una transacció en condicions
d’independència mútua. El valor raonable s’ha
de calcular per referència a un valor fiable
de mercat. Per això, a Espanya aquest criteri
és aplicable solament a instruments financers.
· Els comptes anuals, com a conjunt complet
d’estats financers, inclouen:
– Balanç (actiu, passiu i patrimoni net,
partides corrents i no corrents, cicle normal
d’explotació de l’entitat).
– Compte de Pèrdues i Guanys. S’han
suprimit els resultats extraordinaris.
– Estat de canvis en el patrimoni net
(ECPN).
– Estat de fluxos d’efectiu: explotació,
inversió i finançament (EFE).
– Memòria, amb més requeriments
d’informació; també incorpora les xifres de
l’exercici anterior.
Els ECPN i EFE són nous. Aquest darrer
és potestatiu per a les entitats (Fundacions)
de dimensió mitjana o reduïda.
B) PRINCIPALS IMPACTES ASSOCIATS
El Pla és aplicable per a totes les fundacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya que tinguin l’obligació de formular
comptes anuals i per als exercicis iniciats a
partir de l’1 de gener de 2009.

de pèrdues i guanys, com a despeses de
l’exercici en què s’hi incorri. A l’exercici de
transició, 2009, s’eliminen de l’actiu amb
càrrec a Reserves, net de l’efecte impositiu.
(L’estalvi fiscal no es perd).
· Els leasings de béns tangibles es
reclassifiquen a Immobilitzat Material; les
despeses a distribuir es cancel·len amb
càrrec al passiu associat. Aquest recollirà
ara l’obligació actual de l’entitat.
· Els béns cedits en ús gratuïtament formen
part de l’immobilitzat intangible i el seu valor
en el moment de la concessió es determinarà
d’acord amb el valor raonable dels drets en
ús; la subvenció o donació corresponent, pel
mateix valor, forma part del patrimoni net de
l’entitat.
· Una provisió és un passiu en el qual existeix
una incertesa sobre la seva quantia o el seu
venciment. L’entitat ha de reconèixer una
provisió solament quan es donin les següents
circumstàncies:
a) Existeix una obligació actual per un
fet passat.
b) És probable (més del 50%) que l’entitat
hi apliqui recursos.
c) Es pot estimar amb fiabilitat l’import
del deute.
En resum, el nou Pla de Comptabilitat per a
fundacions pretén millorar la transparència
de la informació emfasitzant la seva situació
financera per tal de preservar la seva
continuïtat. Tanmateix ressalta la funció de
la comptabilitat com eina de gestió.

Gabinet Tècnic
d’Auditoria i Consultoria, S.A.

Els principals impactes associats són:
· Les despeses de primer establiment, les de
constitució, s’han de registrar en el compte

Nota: Al web del Departament de Justícia de la Generalitat es pot
consultar el Pla així com el format dels comptes anuals.
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Tallers de presos
María José Pujol Rojo
Directora General Icària Iniciatives Socials (Barcelona)

Vaig llegir l’article de Josep Maria Ureta
“Sense sortir de vacances”, publicat el 14 de
juliol [que tracta de les vacances dels reclusos
de les presons de Catalunya]. No tenia previst
dirigir-me a la premsa, però si el Centre
d’Iniciatives per a la Reinserció (Cire) fa una
campanya de comunicació, jo em veig
obligada a donar la meva opinió. Represento
Icària Iniciatives Socials, on treballem des de
fa 33 anys amb nens i adults amb discapacitat
psíquica. El Cire és el conjunt de tallers de
les presons de Catalunya on poden treballar

L´Artista
de l’FVO

més de 5.000 persones. Pels enormes
avantatges que té concedits el Cire, els tallers
on treballen els discapacitats intel·lectuals
s’estan quedant sense clients. El Cire és més
competitiu. ¿Per què?
Tots els ciutadans paguem, amb els nostres
impostos, els costos de les presons –això
inclou també els tallers–, els seus funcionaris
i el personal laboral. En paguem les
instal·lacions, la maquinària, la llum i l’aigua.
A més a més, l’Administració pot concedir al

Carta dels lectors publicada a “El Periódico”
el 21 de juliol de 2009

Asunción Moraño Trocoli
La nostra artista d’aquest trimestre és l’Asunción Moraño Trocoli. Ella té 49 anys i viu a la
Llar-residècia “Font Verda”. Va arribar al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” l’any 2000
i és atesa al Servei de Teràpia Ocupacional.
Què és el que més t’agrada de viure a la llar
i d’assistir al Centre Ocupacional?
M’agrada quan anem amb els companys del
pis a cafeteria a prendre un refresc, riure i
xerrar una estona. També gaudeixo quan
anem a donar un vol amb les meves amigues
Mònica, Bàrbara, Adela i Conxita, al cinema.
M’agrada tenir la meva habitació endreçada
i neta.

L’Asun preparant les postals del teatre

Cire adjudicacions directes sense convocar
cap concurs. Aquest organisme té un conveni
per sota del salari mínim interprofessional i
un complement econòmic que, el 2007, era
de 27.544.349,65 euros. ¿Per què la Generalitat
de Catalunya no atorga les mateixes ajudes
a les persones amb discapacitat psíquica?
¿Els haurem d’ensenyar a delinquir perquè
en el futur puguin tenir una feina remunerada?

Al centre m’agraden les monitores i fer
manualitats, pintar, aeròbic i les festes
d’aniversari on ballem junts. Ara estem fent
postals pel teatre amb paper reciclat de
colors, retallat i pintat amb plantilla. També

estic fent unes llums de taula amb paper
reciclat que retallo a ma amb molta cura.
Què fas amb la teva família?
Quan estic amb les meves germanes anem al
súper, també a comprar roba, de passeig i
anem al restaurant xinès. M’encanta el menjar
xinès, on sempre demano les postres que més
m’agraden flam amb nata. També m’agrada
molt la pizza amb molt i molt formatge...
Un cop més la “Chon” com li diuen els seus
amics, ens ha demostrat que és una dona
presumida, alegre, simpàtica, creativa, a qui
li encanta divertir-se...
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Submergir-se en el món de les certificacions
no és un assumpte senzill, i amb tot i això,
l’FVO ha acceptat aquest repte com ho ha fet
i farà amb molts altres.
Per començar aclarirem quina és la definició,
segons la Gran Enciclopèdia Catalana, del
terme certificació: “garantir (una cosa) com
a certa”.
En el món dels sistemes de gestió (gestió de
la qualitat, gestió ambiental, etc.) del que es
tracta, doncs, una certificació, és de que un
organisme, que a l’hora s’encarrega d’elaborar
unes normes universals i difondre-les a tots
els àmbits de la indústria i dels serveis,
garanteixi posteriorment, que l’entitat que
certifica, com ara la Fundació, aplica aquestes
normes tal i com s’ha de fer.
Aquest organisme del que parlem com a
creador de les normes és, en el cas que ens
ocupa, AENOR (Associació Espanyola de
Normalització i Certificació), i representa
l'estat espanyol en els organismes
internacionals i europeus d'estandardització.
Les normes a les que ens referim són les
conegudes normes internacionals ISO (normes
UNE en Espanya i EN a Europa). I el mitjà que
utilitza aquest organisme per certificar com
a cert que l’FVO aplica aquestes normes és
l’auditoria.
Una auditoria, tal i com defineix textualment
la norma ISO, “és un examen metòdic i
independent que es realitza per determinar si
les activitats i els resultats relatius a la qualitat
satisfan les disposicions prèviament

Passant
l’examen de
la certificació

el racó de
la Sílvia

establertes, i per comprovar si aquestes
disposicions es porten a terme eficaçment i
són adequades per assolir els objectius
previstos”; per tant, es deixa clar que, no és
suficient amb tenir bones intencions per portar
a terme unes activitats i fixar-se uns resultats,
sinó que s’ha de demostrar que això s’ha
aconseguit.
Així, es pot afirmar que l’FVO passa un examen
cada any, és avaluat per uns professional
experts i aliens a la Fundació i rep una “nota”
que parla sobre com treballem en aquesta
casa.
Com us podeu imaginar, això vol dir moltes
coses per a la Fundació, i fa sentir moltes
coses a tots els professionals que treballem
aquí... qui no s’ha trobat mai davant un
examen, prova d’actitud... quins nervis! Però
no és això l’important, sinó que ens hem de
fixar en els resultats posteriors, que any rera
any són positius. Els mateixos auditors ens
feliciten perquè consideren que el nostre
sistema és fort, avançat, s’estén a tots els
racons de l’FVO. I això és possible gràcies a
tots, i cadascun dels professionals que hi
treballem aquí. Perquè treballem per assolir
la mateixa fita, perquè tenim en comte els
projectes que la Fundació enceta, perquè
formen un gran equip a l’abast de la persona
amb discapacitat.

Pilar Cantón
Tècnic del departament de Qualitat

Pedagoga del Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces” des de l’any 1992-2009.
Diuen que les persones, quan deixen
d’estar al nostre costat, sempre se les
recorda d’una forma molt singular. En
aquest cas, recordar a la Sílvia Ramada,
encara és més especial ja que durant
molts anys va ser l’ànima i pilar fonamental
de la revista “Batec”. En uns moments de
dificultats per a mantenir aquesta eina de
comunicació, ella va fer valer la seva
empenta i energia per a donar veu i
presència, a través d’aquestes pàgines, a
les persones amb discapacitat intel·lectual.
Com a gran devoradora d’obres a la
recerca del coneixement i com a empenta
indiscutible del “Batec”, des de la Direcció
General de l’FVO s’ha creat aquesta nova
secció de la revista. Un espai trimestral
on es retrà homenatge al molt que els
professionals de la Fundació, els usuaris
i les seves famílies hem après de la Sílvia
i on farem perdurar el seu llegat ja que els
principis i valors que ella defensava
continuaran vius en “el racó de la Sílvia”.
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Dept. Recursos Humans

Per tercer any consecutiu i en compliment
amb els objectius de qualitat del 2009, durant
els mesos d’abril i maig es va administrar als
professionals de l’FVO un qüestionari per
valorar el seu grau de satisfacció, amb un
índex de participació del 55,6%.
La novetat d’aquest any ha estat la creació
d’una aplicació basada en la plataforma workflow (fluxes de treball) per tal de poder
respondre on-line al qüestionari de satisfacció
del client intern, com alternativa a l’opció del
qüestionari en format paper.
Les valoracions globals del conjunt de
professionals de l’Àrea d’Atenció Diürna,
l’Àrea d’Acolliment Residencial i Serveis
Centrals, desglossats per cadascun dels
apartats, són:
ORGANITZACIÓ
El 73% valoren positivament l’organització del
propi departament i gairebé 7 de cada 10 que
la seva actuació és eficaç. 6 de cada 10 opinen
que el sistema de qualitat millora el
funcionament del seu departament o servei.
COMUNICACIÓ
En termes generals 6 de cada 10 valoren que
estan ben informats sobre les qüestions
relacionades amb el seu lloc de treball (60%)
i pensen que estan ben informats sobre
aspectes relacionats amb la Fundació (62,3%).
La comunicació ascendent –de subordinat a

Enquesta de satisfacció dels
professionals de l’FVO 2009
superior jeràrquic- la valora entre normal i
excel·lent, el 62,5% i la comunicació
descendent –de superior jeràrquic a
subordinat-, el 55,6% dels participants.
Sobre els models de comunicació escrita,
valoren entre normal i excel·lent, el newsletter
en un 89,6%, batec en un 90,3%, pàgina web
85,5%, intranet 71,6%, notes informatives
72,5%, e-mail 86,8% i work-flow 71,8%.
Sobre la freqüència de consulta del web mail
FVO, el 17% ho fa a diari, 18% setmanal, 37%
mensual, 15% trimestral i 13% mai.
Sobre la valoració dels espais de trobada
amb Direcció General, valora entre normal i
excel·lent el 79,4% la durada, el 68,7% els
espais, el 64,6% la informació facilitada, 48,5%
la participació i el 69,6% la temporalitat.
GESTIÓ D’EQUIPS
Gairebé 6 de cada 10 considera que el seu
superior jeràrquic potencia el treball en equip,
el 31,6% pensa que l’ajuda a millorar
professionalment i el 79,2% considera la
relació professional com normal, bona o
excel·lent.
VALORS, ÈTICA I QUALITAT
El 81,2% consideren entre normal i excel·lent
el seu nivell de coneixement/ informació sobre
els valors de l’FVO, 79,7% sobre el codi ètic
dels professionals, 68,1% sobre el pla

estratègic, 72,5% sobre el manual de
benvinguda, 62,3% sobre la política de Qualitat
Seguretat i Mediambient, 50,0% sobre
objectius de QSM, 57,4% sobre manual de
QSM, 59,7% sobre la documentació del
sistema, 59,4% sobre els resultats d’auditoria,
63,2% sobre satisfacció del client i 56,1%
sobre l’evolució de les dades del sistema.
VALORACIÓ DEL RENDIMENT
El 98,6% considera que realitza un treball útil,
en un 84,1% consideren que el seu superior
jeràrquic té bona percepció del rendiment i 9
de cada 10 creuen que els propis companys
tenen bona percepció del seu rendiment.
Gairebé 6 de cada 10 afirmen que el seu
superior jeràrquic lo comenta periòdicament
el que pensa del seu treball.
FORMACIÓ
Sis de cada deu consideren que el pla de
formació de l’FVO, dona resposta a les seves
necessitats de millora professional sobre la
posició que actualment ocupa i el 90,9% creu
que disposem d’un bon sistema de formació.
PROMOCIÓ
El 40,6% considera que disposen d’oportunitats
de desenvolupament i creixement
professional.
INSTAL·LACIONS, EQUIPAMENTS I SERVEIS
Gairebé el 70% consideren que són suficients
els recursos disposats per realitzar la seva
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funció. Sobre la gestió del departament de
manteniment, el 93,4% pensa que s’actua de
forma àgil quan es detecten necessitats de
millora. Consideren entre satisfactori i indiferent
el servei de neteja en un 65,2%, el servei de
menjador en un 83,1% i en un 83,6% el servei
dispensat per la mútua de vigilància de la salut.

professionals de la FVO. Sobre la valoració
del grau de satisfacció dins la FVO, el 78,8%
consideren estar satisfets o molt satisfets, el
18,2% ni satisfets ni insatisfets i el 3% restant
insatisfets o molt insatisfets.

PERCEPCIÓ DE L’EMPRESA
El 94,1% afirma estar entre bastant i molt
orgullós de formar part de l’equip de

Sobre els factor que més influeixen a la seva
satisfacció laboral, el més valorat és l’ambient
laboral (14,0%), seguit de contingut de la feina
(13,0%), condicions laborals -horaris,
vacances, permisos- (12,7%), la relació entre

la fundació
informa

Àrea d’Atenció
Diürna

els companys (12%) i el reconeixement de la
feina (9,0%).
En termes globals els resultats, s’observa un
creixement important (12,1%) de la percepció
sobre el sentiment de pertinença a la Fundació
(orgull de formar part de l’FVO) i del grau de
satisfacció a l’FVO on creixen un 13,8% les
valoracions de satisfets o molt satisfets. També
milloren puntuació l’apartat sobre el pla de
formació i promoció.

activitats
Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”
SORTIDA AL CALL JUEU DE GIRONA
La sortida al Call Jueu de Girona, realitzada
el 19 de juny, ha estat tota una aventura.
Després d’un llarg viatge en bus hem arribat
a Girona, on un sol enlluernador ens estava
esperant.
Només arribar, res millor que una bona
passejada pel Call Jueu seguint l’itinerari
senyalitzat. Després una interessant visita pel
Museu dels jueus. Més tard, el dinar al parc
de la Devesa, amb una sessió de fotos digne
del millor estudi fotogràfic.
Tot i que la pluja ha fet acte de presència a
mig passeig, ni molt menys ens ha esgarrat
les ganes de gaudir de l’entorn i de la bona
companyia.

del Montnegre. És una sortida de tot el dia,
tradicional de cada estiu al Centre
Ocupacional, on els nostres usuaris/àries amb
el seus educadors poden gaudir d’un dia a
l’aire lliure, en contacte amb la natura i gaudir
alhora d’un bon àpat consistent en dinar a la
brasa... Que més es pot demanar que un dia
de pícnic en companyia del amics del centre?

PASSEM EL DIA AL PARC NATURAL DEL
CORREDOR DEL MONTNEGRE
El dia 19 de juny alguns grups del Servei de
Terapia Ocupacional (STO) del Centre
Ocupacional “Xavier Quincoces” vam anar a
passar un dia al Parc Natural del Corredor
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FEM UNA BOTIFARRADA A GUALBA
El passat 12 de juny cinc grups de l'STO del
Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” vam
anar a passar el dia al Parc Mediambiental
del RACC a la població de Gualba.

ACTIVITATS D’ESTIU

Preparant les rosques farcides
Fent passar la calor a la piscina de La Roca

L’educador Aníbal prepara les graelles

Allà vam coure les botifarres a les graelles i
vam dinar a l'aire lliure. El temps ens va
acompanyar i els usuaris van gaudir molt dels
espais.

Aquest estiu, diversos grups del Servei de
Teràpia Ocupacional hem anat a passar el dia
a les piscines municipals de La Roca del Vallès.
Hem anat a les furgonetes de la Fundació i
els usuaris/àries gaudeixen molt durant el
trajecte. Un cop a les piscines ens podem fer
passar la calor amb un bon bany, gaudint del
sol a la gespa i compartint un dia de diversió
amb els companys del centre.
Unes rosques realment boníssimes!

La darrera setmana de juliol, dos grups del
STO en l’activitat de taller de cuina van cuinar
unes rosques farcides. L’elaboració va ser
molt entretinguda i, sobretot, vam poder
compartir aquest àpat amb els companys del
CO. Van quedar realment boníssimes i tothom
ens va felicitar per la cuina....

Un bon entrepà i una bona xerrada entre companys

Quin dinar que ens espera!

Bon profit!

Aquest mes de juliol varis grups del Centre
Ocupacional hem anat a esmorzar a un
restaurant del barri de Can Bassa, molt proper
al centre. Hem anat passejant, aprofitant la
fresca del mati i hem gaudit d’un bon àpat amb
entrepans, refrescos, tot conversant i rient amb
els companys dels grups.
També aquest mes de juliol, alguns grups del
Servei de Teràpia Ocupacional hem anat al
Centre Comercial Mataró Parc, com ja es típic
en el CO, hem anat de rebaixes. Mirant les
botigues de roba i complements i passant un
dia molt agradable i entretingut fent “shoping”...

DINAR AMB ELS DINERS ACONSEGUITS AMB EL
TALLER DE TESTOS DE SANT JORDI
El passat dia 12 de juny tres grups d’STO van
celebrar el dinar corresponent amb una part
dels beneficis recollits de la paradeta de
“Testos de Sant Jordi”.
El dinar es va fer al restaurant “La Milana”
del barri de Can Bassa (Granollers). Va ser
un dinar molt distès on vam poder gaudir tots
d’uns plats exquisits com: fideuà, gaspatxo,
embotits casolans, pollastre a l’andalusa... i
gelats. Ens van tractar molt bé i els usuaris/es
van gaudir d’un dia esperat per tots des de
feia temps.
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Àrea d’Acolliment
Residencial

pintat els usuaris i a fora d’un mural i pancartes
molt estiuenques.

activitats
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”
CIM D’ÀLIGUES
El divendres 17 de juliol al matí van anar fins
a Sant Feliu de Codines per a visitar el Cim
d’Àligues, en allà ens van fer una visita guiada
per totes les aus que allà viuen, van explicar
força curiositats i tots prestaven força atenció.

Festa d’estiu 2009

Esperant per veure l’espectacle del circ!

Un cop van arribar ja els estaven esperant
per a donar-los la benvinguda, i seguidament
es van posar a esmorzar. Després ja van
començar les activitats amb un espectacle
d’animació , més tard veure van ensenyar
diferents tècniques de circ i per últim van fer
un petit espectacle de circ amb Tortell
Portrona. Van passar un dia magnífic aprofitant
fins a l’últim moment!
Quines aus més maques!

Un cop finalitzada la visita van fer una
demostració de vol, era impressionant veure
tantes aus volant per damunt dels caps i aus
de dimensions impressionants i el més bo de
tot que tornaven al lloc d’on havien sortit.
Després van anar a la zona de picnic per tal
d’agafar forces i tornar cap al centre.
Quin riure amb els pallassos...

FESTA ESTIU 09
El dia 19 de juny vam celebrar la festa d’estiu,
on usuaris, familiars i professionals es van
reunir durant unes hores per compartir i
intercanviar opinions i passar una bona estona
tots plegats.

Visita al Cim d’Àligues

CASAL D’ESTIU AL CIRC CRIC
El passat dijous 23 de juliol un grup de la
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” va
marxar ben d’hora direcció Sant Esteve de
Palautordera on es troba ubicat el Circ Cric.
En aquesta ocasió no anaven a veure només
un espectacle sinó a participar del casal
d’estiu.

És un dia molt emotiu per als usuaris, ja que
la rebuda dels seus familiars fa que sigui una
diada molt especial per a ells. Aquest any la
festa es va iniciar amb la benvinguda del
Director General de l’FVO; Juan M. Monsalve,
que va donar pas a una xerrada a càrrec de
part del Tècnic de la Residència en concret
de l’Alícia, la Glòria i la Izaskun. Es va fer una
petita introducció per a posteriorment passar
el vídeo “Un dia a la residència”.
Una vegada acabada la xerrada tots van baixar
fins al pati per continuar la festa. Tot baixant
van poder gaudir d’alguns quadres que havien

Com sempre uns dies abans un grup d’usuaris
amb els monitors van preparar una petita
actuació. En aquesta ocasió van fer dos
espectacles. El primer era el Moment de
l’alegria, van anar sortint els usuaris poc a
poc i al ritme de la música i fins arribar a la
glorieta alguns nois ja els estaven esperant
en allà tots anaven fent diferents moviments
acompanyats per diferents músiques i amb
unes cintes que feien molt de goig. El segon
espectacle va ser el ball de la Conga, molts
usuaris amb cadires de rodes van sortir des
de diferents punts del pati acompanyats pels
monitors i movent uns pompons que van
confeccionar per l’ocasió al ritme de la cançó
de la Conga. Tots dos van sortir molt bé!. Una
vegada acabada l’actuació, es va fer un ball
en el que es va convidar a tothom a participar.
Un cop cansats de tant ballar van anar tots
plegats a les taules que estaven preparades
per tot el pati per gaudir del sopar.
Cal dir que aquest any, en el concurs de
pastissos casolans va participar com a jurat
la mare de la Gemma Sabé. Us convidem a
que l’any vinent a més de participar en
concurs també continueu participant com a
jurat. Els guanyadors van rebre tot un set de
cuina.
Com ja és habitual professionals i residents
lluíem la tradicional samarreta que enguany
es va decorar amb un dibuix de la Carme
Segalès.

Festa d’estiu 2009

15

FESTA MAJOR GRANOLLERS 09
Un altre any arriba la Festa Major de Granollers
i la Residència “Valldoriolf” no es vol perdre
participar en el gran ventall d’activitats
programades, així que el divendres 28 a la
tarda van anar a fer un vol passant de carrer
en carrer per a veure on feien les millors
actuacions.
A la plaça Maluquer i Salvador van participar
d’un taller de papiroflèxia després van
continuar caminant fins que va arribar l’hora
d’agafar forces fent una parada en un bar per
prendre alguna cosa i refrescar-se una mica
fins que es va fer l’hora de tornar cap al centre.

Caminant pels carrers de Granollers

Miguel havia recorregut aquelles muntanyes
nevades a l’hivern amb les seves cames fortes
portant la correspondència, llenya, llet o
l’esmorzar del seu pare, treballador del primer
telecable operatiu a l’estació d’esquí.

A les pistes d' esquí de la Molina

L’arribada a la que havia estat casa seva, just
a sobre de l’ estació de tren de La Molina, va
reactivar de nou els seus pensaments i
records. Gairebé gens del que l’envoltava era
tal i com ho recordava i somiava cada nit. Però
comprovar per si mateix com encara quedaven
persones que el reconeixien a ell i el parlaven
de la seva família i trobar també la cafeteria
on prendre quelcom calent, ja suposava una
recompensa molt valuosa davant el
desafiament del temps. En Miguel donava un
pas endavant que moltes persones no
s’atreveixen a fer mai: descobrir com el temps
canvia els llocs i les persones i estar disposat
a assumir-ho com un fet ineludible de la vida.

Mentre ens desplaçàvem, en Miguel no
articulava cap paraula, tampoc podíem dir
que per la seva expressió estava
immensament feliç... Els seus ulls reflectien
una mescla entre il·lusió, enyorança i
nostàlgia. I els arbres, les cases, els poblets,
passaven davant la seva mirada i a través de
la finestra a tota velocitat, molt més ràpids
que tots aquests anys en què les muntanyes
l’havien trobat a faltar.
Arribar a La Molina, la Pista Llarga de La
Molina, era un retrobament amb si mateix
molts anys enrere. Perquè podem dir que en

L’excursió a La Molina respon a la demanda
d’en Miguel Gilberto. Per una banda pot
satisfer el desig i la curiositat (amb certs tons
de tristor) de veure de nou l’entorn on va
passar bona part de la seva joventut i per altra
banda proporciona nous continguts per
treballar nous objectius.
Remei Vila
Valentín del Olmo
Xavier Fernández
Auxiliars tècnics educatius del torn de nit
De la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”

SORTIDA A TALAMANCA
El poble de Talamanca està en el parc natural
de Sant Llorenç d’Amunt, entre els pobles de
Mura i Roquefort.
El dimecres dia 29 de juliol un grups d’usuaris
de la Residència: la Mercè, l’Alberto, l’Espe,
la Carme, la Dolores, l’Oscar i en Jesús,
juntament amb nosaltres l’Àngels i la Maria
(monitores del centre), vam anar a gaudir del
paisatge d’aquest indret. Vam aprofitar també
per menjar en una casa rural que tenen uns
amics nostres en aquest poble.

Participant del taller de papiroflèxia

SORTIDA A LA MOLINA
Passaven pocs minuts de les 8.30h d’un
divendres de juliol i en Miguel ja esperava
amb tota la colla per pujar a la furgoneta tot
desitjant de veure La Molina, la mateixa que
emplenava els somnis de les seves nits.

fos una activitat purament propositiva. A més
de treballar aspectes com la normalització o
l’ús d’espais comuns en la vida estandaritzada,
també pensem que el que motiva la realització
ha d’estar íntimament lligat amb les persones.
És a dir, el contingut de l’activitat forma part
de la història de vida de la persona que hi
participa, allà on hi veu una implicació
personal en experiències, fets, rols socials
portats a terme o habilitats. Dissenyar
activitats amb contingut terapèutic permet
optimitzar els recursos de què es disposa i
assolir amb més certesa els objectius a
treballar.

Passejant per la Molina

Arribant a Puigcerdà, mentre els seus
companys de viatge, la Francisca, en Pere i
la Rosario s’entretenien mirant els ànecs del
llac Schierbeck, en Miguel feia el seu posat
de meditar i pensar. Mirava el llac però en
realitat només veia muntanyes i neu. Al final,
un bon gelat de xocolata el va reconnectar
amb el nostre temps de nou. Havia tornat a
casa un cop més i no deixaria que el pas del
temps trenqués aquest bon record, ara
renovat, de La Molina.

Vam caminar pels carrers del poble, i després
vam baixar fent un passeig fins una font
d’aigua, on vam veure aigua fresqueta.

La casa rural de Talamanca

En el moment d’idear i planificar la sortida a
La Molina amb en Miguel Gilberto i tres
residents més vam pensar especialment que

A la casa vam fer un pica-pica i vam dinar tots
plegats. Desprès vam fer la migdiada per
recuperar-nos, i vam tornar al centre.
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L’Oscar un altre dels participants comenta:
“L’església del poble estava tancada, però
em va agradar molt”.
Ens ho vam passar molt bé!
Maria Pascual i Àngels Amat
Auxiliars tècnics educatius

La font de Talamanca

La Mercè ens relata la seva experiència: “Vam
anar a un poble i vam veure aigua d’una
aixeta, sortia molt freda!. Vam fer fotografies
i vam ballar. Desprès a la terrassa de la casa,
vaig prendre el sol i es veia la muntanya de
Montserrat. Vaig menjar formatge i truita que
va fer l’Àngels”.

Sortida a Can Pou, Sant Antoni de Vilamajor
El passat divendres 26 de juny un grup molt
nombrós d’usuaris de la residència van anar
a passar el dia a la granja Can Pou de Sant
Antoni de Vilamajor, acompanyats per molts
monitors i alguns per familiars. Van sortir d’aquí
cap a les 10,30 h del matí alguns en transport
de la Fundació i d’altres en autocar.

A la porta de l’Església

Un cop van arribar allà, les monitores de la
casa ens estaven esperant, ens van dividir a
tots en tres grups i uns van començar fent un
taller on feien galetes que més tard van ficar
al forn i ens van donar per a poder berenar
un dia a la Residència, mentrestant altres
grups estaven fent un passeig per la granja
mirant tots els animals; cavalls, ànecs,
gallines, cabretes, vaques, conills i un ruc.

la fundació
informa

Àrea d’Acolliment
Residencial

Fent galetes!

Veient els animals

Després de fer les diferents activitats van anar
fins al menjador on tots junts van dinar per a
agafar forces perquè els més valents van anar
a fer un vol pel bosc. Tot just van arribar del
passeig ja era hora de tornar cap al centre.
Va ser un dia molt maco i amb ganes de repetir
l’experiència a la tardor.

activitats
Servei d’Habitatge
CELEBREM LA PRIMERA FESTA D’ESTIU DEL
SERVEI D’HABITATGE
El divendres 5 de juny del 2009, hem celebrat
la primera festa d’estiu del Servei d’Habitatge.
Amb la participació de totes les llars, i amb
usuaris, famílies, monitors, tècnics..., és a dir,
totes les persones del servei.
Es tenia previst fer-la al jardí de la Residència
i Centre de Dia “Valldoriolf” però, casualment,
ha estat un dels pocs dies que ha plogut i
l’hem traslladat a l’interior.

Puzzle confeccionat amb les imatges de les llars

La música i el ball han estat força animats

La decoració ha estat preparada durant dies a
les mateixes llars i tothom ha quedat molt sorprès
de la imaginació i el treball realitzat. Feia goig!
Molta música, ball, un bo i abundant berenarsopar i el més important salutacions, coneixences,
relacions, conversa... veient com s’ha
desenvolupat, com hem acabat tots de cansats
però contents, i les opinions dels assistents, es
pot considerar que ha anat molt bé.
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ACTIVITATS DURANT L’ESTIU
Durant les vacances tots tenim més temps lliure
i a les llars s’incrementen les activitats i les
sortides. Aquest estiu hem fet excursions per
visitar algunes poblacions, Mataró, Tossa, Santa
Susanna, Calella, Banyoles, Montesquiu,
Castellterçol, Arenys, Sant Pol Blanes i diferents
indrets de Barcelona (Port, Tibidabo, Horta,
Gràcia), per descomptat hem anat a banyarnos sovint, a la platja o a la piscina, també hem
sortit a menjar fora, hem pogut jugar a bitlles,
anar al cinema, a la discoteca i participar en
les festes de Gràcia, de Cardedeu i sobretot de
Granollers.

Excursió al llac de Banyoles

I a la platja

Festes de Granollers: l'arrosada

Laberint d'Horta

Festes de Gràcia

o fer un pic-nic a l’aire lliure

... i butifarrada

Partida de bitlles

Anar al restaurant, pot ser una bona alternativa...

Cal refrescar-se a la piscina...

Castell de Montesquiu

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.Correos, 279
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Passejant per Calella

Tibidabo

L’Obra Social “la Caixa” i la
Fundació Privada Vallès
Oriental signen un nou acord
de col·laboració

drets, la promoció de l'autonomia i l'exercici
de l'autodeterminació personal, la participació,
la inclusió i la protecció social.

Dins la convocatòria d’Inclusió Social i Laboral
de Persones amb Discapacitat 2009, l’Obra
Social “la Caixa” ha seleccionat el projecte
presentat per la Fundació Privada Vallès Oriental
que consisteix en l’equipament de la llarresidència “Jaume Anfruns i Janer” per a
persones amb discapacitat intel·lectual a Santa
Eulàlia de Ronçana. El projecte comportarà la
creació de 22 places d’atenció especialitzada
per a persones amb discapacitat intel·lectual
que per necessitats, personals o familiars,
requereixen de viure en una llar diferenciada a
la del domicili familiar. Aquest recurs residencial
s'adreça a persones adultes amb discapacitat
intel·lectual a partir dels 18 anys, com un recurs
per desenvolupar l’autonomia personal, la
inclusió i la normalització social, i alhora poder
gaudir d’un entorn rural, proper i tranquil. El
servei pretén garantir la promoció de les
potencialitats personals, la participació de les
persones en les seves decisions, la disminució
de les limitacions funcionals en base a suports
centrats en la persona i preferentment en
entorns naturals, la protecció i exercici dels

Sala sensorial per a la Residència i Centre de
Dia “Valldoriolf”
A banda, la col·laboració també es centrarà en
l’adequació i millora de l’equipament d’una sala
d’estimulació sensorial ja existent, adreçada a
l’atenció i rehabilitació de persones amb greus
discapacitats a la Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”. Amb aquest nou material es podrà
proporcionar un ventall més ampli d’estímuls
que s’adapti a les necessitats de cada un dels
usuaris plurideficients amb necessitats
especials i persones amb dificultats relacionals
i/o trastorns de conducta.

Visita al port de Mataró

L’FVO finalitza la segona
fase de les auditories de
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
Els passats dies 20 i 21 de juliol, l’FVO va
finalitzar la segona fase de l’auditoria de
les normatives UNE EN ISO 14001:2004
Sistema de Gestió Ambiental i l'estàndard
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestió de
la Seguretat i Salut en el treball. Al llarg
del mes de setembre, s’ha presentat la
documentació referida a les petites no
conformitats detectades a l’auditoria
realitzada per tècnics d’AENOR.
En aquests moments, l’FVO resta a
l’espera de la resposta i certificació final
per part d’AENOR. En el Batec del mes
de desembre us podrem informar sobre
més detalls.

Moment de la firma d’aquest acord de col·laboració
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El president Montilla es
compromet a aplicar
mesures urgents per als CET
d’iniciativa social
Després de bastants mesos de treball col·lectiu,
diverses reunions amb la Consellera de Treball,
Mar Serna, de l’entrevista del President de la
Generalitat del mes d’agost amb els presidents
de les entitats representants de la Plataforma
dels CET d’iniciativa social del món de la
discapacitat intel·lectual i la malaltia mental i
de la col·laboració de tots els CET en la recollida
de signatures de suport als Centres Especials
de Treball, s’anuncien acords concrets:
1) En primer lloc, que per a les persones amb
discapacitat intel·lectual, malaltia mental o
paràlisi cerebral amb un grau de discapacitat
igual o superior al 33% i per als treballadors
amb discapacitat física amb un grau igual o
superior al 65%, la subvenció per al
manteniment de llocs de treball passa del 50%
al 70%, amb caràcter retroactiu des del mes
de juliol de 2009 i la part proporcional de paga
extra. Per a aquest any 2009 s’implanta com a
“mesura de xoc” i com una injecció econòmica
als centres. Sortirà properament una
“Convocatòria extraordinària per als CET
d’iniciativa social” a la qual caldrà presentarse per accedir a aquesta subvenció.
2) Es realitzen converses amb la Direcció
General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball
per abordar la millora en dos temes concrets
de cara a l’any 2010: la millora del sistema
d’ajuts a la inversió per a la creació de nous
llocs de treball (actualment una subvenció
lineal de 12.020 euros), i les condicions per a
l’amortització de llocs de treball.
3) Properament, s’avançarà en altres temes
que estaven contemplats en el “Pla de
reestructuració i revitalització dels CET
socials”, com poden ser la reserva de
contractació de béns i serveis per part de
l’Administració pública o les millores en l’accés
a crèdits.

Renovem el contracte del
servei de manteniment de
les zones verdes de
Montornès del Vallès
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Montornès del Vallès, en data 10 de setembre
de 2009, ha adjudicat el contracte del servei de
manteniment de les zones verdes municipals a
la Fundació Privada Vallès Oriental després que
l’FVO guanyés el concurs obert iniciat pel
consistori. Aquest contracte permet la integració
sociolaboral de 6 persones amb discapacitat
intel·lectual dins del servei de jardineria del
Centre Especial de Treball “Xavier Quincoces”
de la Fundació.

Nova instal·lació de
climatització a la Residència
i Centre de Dia “Valldoriolf”
Per tal de millorar les condicions de benestar
tèrmic dels residents i del personal de la
residència, l’any passat i a instàncies de la
Secretaria General del Departament d’Acció
Social i Ciutadania (Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials “ICASS”) de la Generalitat de
Catalunya, es va encarregar a Ingenieros
Emetres S.L, la redacció del projecte de
climatització del espais comuns i zones de
treball del personal.
Aquest projecte va sortir a concurs aquest any
i l’execució de dita instal·lació va ésser
adjudicada a l’empresa Electroclima Gava S.L
per un import total de 369.367,37 ¤ IVA inclòs i
un termini d’execució de quatre mesos, a contar
des de la data de signatura de l’Acta d’Inici
d’obres.
La Direcció d’Obra, per al control de l’execució
de la instal·lació, va ser contactada amb
Ingenieros Emetres S.L. i a finals del passat mes
de juliol es va signar l’Acta d’Inici d’Obres i es
van iniciar les obres cap a la segona quinzena
d’agost.
Santiago Gordon
INGENIEROS EMETRES S.L.

El manteniment i neteja de zones enjardinades del servei de
jardineria de l’FVO

Unificació dels horaris de transport
Des del passat 15 de setembre de 2009, els
horaris de les rutes de transport adaptat
dels usuaris del Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces” i del Centre Especial de Treball
“Xavier Quincoces” s’han unificat, de
manera que l’horari d’arribada i sortida a la
Fundació és per a tots els casos a les 9:30
i a les 17:30, respectivament. Aquesta
modificació del transport adaptat dóna
resposta a una llarga reivindicació de l’FVO,
que va ser recentment recolzada de forma

majoritària per les famílies del usuaris.
La seva importància radica en el fet que
permet donar compliment efectiu a
l’exigència normativa establerta a l’ordre de
28 de juliol de 1992 de desplegament del
Decret 279/1987 de 27 d’agost on es regulen
els Centres Ocupacionals per a persones
amb disminució, a més de permetre
l’ordenació de la presència laboral dels
peons en el servei de manipulats industrials
del Centre Especial de Treball.

CODIN
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

Modificació dels Estatuts

Formació Directiva

La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya ha aprovat, en data 7 d’agost de
2009, la modificació dels Estatuts de l’FVO.
Aquesta modificació es basa en dos punts
principals. En sessió celebrada el 26 de febrer
de 2009, la Junta del Patronat de l’FVO va
acordar per unanimitat s’acorda modificar la
localització de la seva seu social mencionada.
Amb l’objectiu d’esmenar una errada inicial ja
que en l’inici la Fundació tenia la seva seu social
a la ciutat de Granollers però des de l’any 2000
amb la construcció de l’edifici social la seu
passa a ésser al municipi de la Roca del Vallès.

El Pla de Treball adreçat als Centres Especials
de Treball que la Direcció General d’Igualtat
d’Oportunitat en el Treball va presentar el març
de 2009 arran del traspàs dels centres al
Departament de Treball, prioritza com un dels
objectius essencials el foment de les mesures
de suport que facilitin la millora dels sistemes
de gestió i professionalització dels centres a fi
de millorar la viabilitat, qualitat i eficàcia de les
empreses.

Per tant, el domicili social de la Fundació es
fixa a La Roca del Vallès, a la Ctra. de Valldoriolf
s/n (C.P. 08430), sense perjudici que el Patronat
pugui acordar el seu establiment on millor
convingui.
De la mateixa manera, el Patronat podrà establir
locals secundaris a tot el Vallès Oriental, i podrà
acordar el canvi de domicili social i la creació,
modificació i supressió dels locals secundaris,
segons normes legals.
La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
del Departament de Justícia també ha aprovat
la creació d’un Consell Consultiu a fi de poder
comptar amb un organisme consultiu i assessor,
a qui, almenys anualment, se li exposarà les
línies d’actuació de la Fundació i les noves línies
filosòfiques i polítiques que pretengui impulsar
o posar en marxa l’entitat, a fi de conèixer els
seus criteris i consells. Les seves resolucions
encara que pròpiament no seran vinculants, sí
que el Patronat es compromet a tenir totalment
en compte i a motivar la seva no consideració
en cada cas concret. És per això que el Consell
Consultiu estarà format per aquelles persones
físiques o jurídiques que per la seva significació
en el sector, per la seva tasca i dedicació en el
mateix o pels seus coneixements i criteris es
consideri, per part del Patronat, que és valuosa
la seva opinió i consell.

Números de “la Grossa” de
Nadal
Com cada any l’FVO provarà sort amb la loteria
de “la Grossa” de Nadal. Enguany, els números
seleccionats són el 72.275 i el 42.451. En breu
estaran a disposició a la seu de la Fundació.
Molta sort a tothom!.

Dins aquest marc, la Subdirecció general de
Polítiques Laborals per a la diversitat, inicia
una línia de formació gerencial i suport per al
desenvolupament de l’empresa. La formació
consisteix en un curs de formació gerencial
presencial, d’entre 70 i 95 hores de durada, a
realitzar entre octubre i desembre de 2009.
Per poder optar a aquesta formació, hem
presentat sol·licitud davant els serveis centrals
del Departament de Treball. Paral·lelament, des
del Departament d’Acció Social i Ciutadania
han seleccionat a la Direcció tècnica de la
Residència per participar a la primera edició
del Programa d’especialització en direcció de
serveis d’atenció a persones amb discapacitat
organitzat conjuntament amb la Caixa de
Terrassa i dissenyat a mida per a professionals
amb responsabilitats i funcions de direcció de
serveis d’atenció a persones amb discapacitat.

Estem treballant en la
primera fase del projecte de
construcció de les
instal·lacions esportives i de
lleure de l’FVO
El projecte consta d’un gimnàs, unes piscines
cobertes, dos camps de joc i tot un seguit
d’espais exteriors d’esport i lleure que es
construiran en un terreny propietat de la
Fundació i situat al municipi de La Roca.
Aquestes instal·lacions estan destinades als
usuaris atesos a la Fundació, les seves famílies
i els professionals de l’entitat. L’FVO ja ha
sol·licitat a l’Ajuntament de La Roca del Vallès
la llicència d’obres de la primera fase de la
construcció, la qual consisteix en el moviment
de terres per la definició de cadascuna de les
zones d’acord a l’avantprojecte.

L’FVO es reuneix amb la
Direcció dels Serveis
Territorials de Barcelona
El passat 23 de setembre de 2009, es va celebrar
una reunió on va assistir la Sra. Cecilia
Fàbregues, Adjunta al Director dels Serveis
Territorials de Barcelona, Juan M. Monsalve
en representació del Patronat de la Fundació i
Eduard Martín, Cap de recursos humans i
relacions institucionals.
L’objectiu de la trobada era conèixer de primera
mà, el posicionament dels Serveis Territorials
en relació amb la Programació Territorial a la
comarca del Vallès Oriental on es preveu durant
els propers anys desenvolupar 120 places de
residència i promoure 120 places de llar
residència i conèixer el nou model de
finançament per a nous projectes en
col·laboració amb les entitats privades del
sector.
En aquest sentit vam sol·licitar a la Sra.
Fàbregues ens pogués facilitar confirmació
escrita de la voluntat de DASC d’autoritzar i
recolzar econòmicament tant el Projecte 2008
i com la nova Llar en construcció “Jaume
Anfruns i Janer”, ambdós projectes
perfectament alineats amb les pròpies
necessitats del DASC sobre les places a
desenvolupar i a promoure.
A més es van tractar d’altres temes com la
conversió del models de convenis plurianuals
a concertació de serveis dels centres
ocupacionals i llars residències, el nou model
d’atenció diürna.
Destacar la cordialitat de la Sra. Fàbregues al
llarg de tota la reunió i la seva disposició
personal a fer un seguiment de l’evolució sobre
els punts comentats a la reunió.

8es Jornades de la
Coordinadora de
Centres de Profunds
de Catalunya
Els propers 23 i 24 d’octubre, al Gran Hotel Rey
Don Jaime de Castelldefels, la Coordinadora de
Profunds organitza les 8es Jornades, aquest
any amb el tema “L’atenció a les persones amb
greu discapacitat intel·lectual”.

