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“al servei de la persona amb discapacitat intel.lectual”

La Fundació Privada Vallès Oriental (FVO)
celebra 20 anys!
La Festa de Famílies, El Dia de l'FVO, el XIV Cicle de
Conferències, l'estrena de l'obra de la Companyia de
Teatre FVO i una exposició d'obres artístiques són els
principals actes commemoratius

Postal de Nadal realitzada per la Maria, la Mònica i
la Sònia de la Llar-residència “Font Verda”

L'FVO us desitja Bon Nadal i un proper any amb
molts somriures!
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A les acaballes d'aquest 2012 tanquem un any
molt especial: celebrem que ara fa vint anys, el 2
de novembre de 1992, es va constituir la “Fundació
Privada Vallès Oriental, al servei de la persona
amb discapacitat intel·lectual” amb l'esperit
fundacional de crear els recursos necessaris per
atendre les diferents necessitats de la persona
amb discapacitat intel·lectual al llarg de la seva
evolució vital. Esperit fundador que persones com
el senyor J. Lluís Arimany, el senyor Xavier
Quincoces, el senyor Jaume Anfruns i Janer, la
senyora Maria Pérez i el senyor Francesc Llobet
s'han encarregat de que, tot i que ja no ens
acompanyen, aquest sigui l'eix motor que ens
ajuda a desenvolupar aquest gran projecte social
fins a dia d'avui.
Però al Patronat de la Fundació, aquest any també
ens ha servit per a reflexionar, per a pensar en
nous projectes que ens ajudin a millorar la qualitat
de vida de les persones que atenem a la Fundació
i és per aquest motiu que els projectes socials,
com la consolidació de la Festa de Famílies de la
Fundació, o el projecte de construcció d'una casa
de lleure que és un dels més esperats i il·lusionants
per les persones amb discapacitat intel·lectual i
les seves famílies.
La Fundació també ha fet les primeres passes per
a nous projectes com són la Construcció del Centre
de Rehabilitació Funcional i zona d'activitats
esportives a l'aire lliure, que ha de donar
acompliment a les necessitats del nou model
d'atenció diürna que impulsa el Dept. de Benestar
Social i Família i que millorarà la qualitat de
l'assistència que reben les persones ateses al
Centre Ocupacional i ampliaran els recursos
disponibles per a les persones ateses als diferents
centres i serveis de la institució. Projecte que del
què ja s'ha inaugurat la primera fase, la nova zona
d'activitats esportives a l'aire lliure, en motiu de
la passada Festa de Famílies de la Fundació.
Per una altra banda, i acomplint amb l'objectiu
definit al Pla Estratègic de la Fundació per al

període 2011-2014 destaca també el projecte
d'ampliació de l'àrea d'acolliment residencial, en
concret el Servei d'Habitatge, amb la propera
construcció d'una nova llar-residència a la ciutat
de Granollers i que oferirà un nou recurs de futur
per a les persones ateses actualment i a les seves
famílies.
Tots aquest projectes de futur, són possibles gràcies
al treball constant dels professionals de la Fundació.
“L'FVO sap donar un bon servei de qualitat humana
però també una bona gestió. La Fundació sap
somiar i fa realitat els seus somnis tocant de peus
a terra” recollint les paraules que el Conseller de
Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries va
dedicar a l'FVO en motiu de la celebració de l'acte
institucional dels 20 anys.
Amb aquesta il·lusió per a portar endavant el
projecte social de la Fundació us desitgem un Bon
Nadal i un proper 2013 ple de somriures.
NADAL DEL VOLUNTARI
Acaba un any més, amb melangia
que ens amara el nostre querer diari;
mes Nadal ens dóna un bri d'alegria
mirant el coratge del voluntari.
L'any europeu del voluntariat
ens va recordar el treball desinteressat
que enmig de la nostra societat
es dedica al qui és més necessitat.
Quan algú ens estreny un llaç fraternal,
ens crea un sentiment de germanor:
invisible als ulls és l'essencial,
mentre el cor percep tal sensació.
Ara aquest esperit sorgeix per Nadal,
quan tots volem sentir el caliu humà;
més que mai en aquest context social,
que unes bones festes puguem passar!
Manel Mateo
Felicitació nadalenca de Núria i Manel
Germà de Lluís Mateo, antic usuari de la Residència
i Centre de Dia “Valldoriolf”

fundacio@fvo.cat
www.fvo.cat
La revista Batec no es fa responsable dels
articles que es publiquin.
Segons el que estableix la Llei de Protecció de dades de caràcter personal 15/99 del 13 de desembre (LOPD), li informem que les seves dades han
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L'FVO celebra 20 anys
d'Habitatge i es va celebrar una gran rifa amb
artesania feta als diferents centres de l'FVO.

FESTA DE FAMÍLIES PER A
CELEBRAR ELS 20 ANYS DE LA
FUNDACIÓ
La Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) va reunir,
el diumenge 30 de setembre, a més de 300
persones entre professionals, persones amb
discapacitat intel·lectual ateses als centres i serveis
de l'entitat, les seves famílies i amics en general
de l'FVO per celebrar la “Festa de Famílies de
l'FVO”, una trobada festiva i per a compartir
activitats esportives i de lleure. Una festa que es
va emmarcar dins dels actes que la Fundació ha
organitzat per a celebrar els seus 20 anys.

Una de les moltes partides de petanca

La taula del Patronat a punt per a la paella de germanor

Els equips en plena disputa de la pilota

I per dinar, una paella de germanor i un concurs
de truites i pastissos casolans realitzats pels
familiars que ens van acompanyar a la celebració.
Com a cloenda final un espectacle musical amb
la col·laboració Jose AM i el Gallo Máximo, de
dj's de l'emissora Maxima FM del Grup PRISA a
la nau industrial del Centre Especial de Treball.

Les parades a punt per a les famílies

La jornada va començar a les 11h amb unes breus
paraules de benvinguda als assistents per part del
President de l'entitat, Esteve Marqués. Tot seguit,
es van poder visitar les parades informatives del
Centre Ocupacional “Xavier Quinoces”, de la
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” i del Servei
d'Habitatge i es va celebrar una gran rifa amb
artesania feta als diferents centres de l'FVO.

Karaoke multitudinari

La jornada va començar a les 11h amb unes breus
paraules de benvinguda als assistents per part del
President de l'entitat, Esteve Marqués. Tot seguit,
es van poder visitar les parades informatives del
Centre Ocupacional “Xavier Quinoces”, de la
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” i del Servei

Vam ballar moltíssim a la sessió de Jose AM i el Gallo Máximo, de Máxima FM
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III EDICIÓ DE “EL DIA DE L'FVO”,
ACTE MOLT EMOTIU DEDICAT A
LA CELEBRACIÓ DELS 20 ANYS
DE LA CONSTITUCIÓ DE LA
FUNDACIÓ
La Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) va
celebrar el divendres 09 de novembre a la sala
Auditori del Centre Cultural de La Roca del Vallès
una nova edició de l'acte institucional: la celebració
de “El Dia de la Fundació”. Un dia molt especial
per a la gran família de la Fundació ja que vàrem
retrobar per a celebrar que fa vint anys, el 2 de
novembre de 1992, que es va constituir la “Fundació
Privada Vallès Oriental, al servei de la persona
amb discapacitat intel·lectual”.
En concret, l'objectiu d'aquest acte social vas ser
compartir una vetllada amb les famílies de l'entitat,
els professionals i els amics i amigues de l'FVO i,
al mateix temps, donar difusió al projecte social
de l'entitat i contribuir, en la mesura del possible,
a què la societat sigui cada dia una mica més
sensible a les necessitats de les persones amb
discapacitat intel·lectual i les seves famílies.
La tercera edició de “El Dia de l'FVO” va comptar
amb la benvinguda a càrrec de l'Alcalde de La
Roca del Vallès, Rafael Ros i per part del President
de l'FVO, Esteve Marqués, es va fer un breu repàs
a la història d'aquests vint anys.

L'FVO celebra 20 anys
A continuació com a estrena en primícia es va
projectar el documental commemoratiu dels 20
anys de la Fundació. Per donar pas a continuació
a un repàs dels projectes portats a terme per l'FVO
durant el 2012 i la situació actual dels centres i
serveis de l'entitat a càrrec del Director General
de la Fundació, Juan M. Monsalve. Finalment, es
va donar pas al XIV Cicle de Conferències. Amb
el títol "La Química de les Relacions" el
comunicador i escriptor, i també membre del
Consell Consultiu del Patronat de la Fundació,
Ferran Ramon-Cortés va e explorar què ens ajuda
a construir vincles amb els altres, com tot el que
fem pels altres o als altres té un efecte directe en
les nostres relacions amb ells.
Destacant que hi ha actes que les enforteixen i
les fan créixer i altres les posen en perill.
Com a cloenda de l'acte, el President del Patronat,
Esteve Marqués, va fer entrega, en nom del
Patronat de l'FVO, de la insígnia d'or a Esteve
Clopés, Secretari de l'FVO com a pare afectat, que
està amb l'FVO des de l'inici, ja amb l'Associació
de pares i posteriorment en el Patronat de la
Fundació Privada Vallès Oriental. Una persona
seriosa, donada als altres i sempre disposada a
col·laborar en les diferents comissions dins de
l'estructura de la Fundació. Perquè tots l'admirem
pel que ha fet, el que fa i de ben segur pel què
seguirà fent pel col·lectiu de persones amb
discapacitat intel·lectual.

Els assistents molt atents a les paraules del President Esteve Marqués

Tot seguit, el Conseller de Benestar Social i Família,
Josep Lluís Cleries, va dirigir unes paraules als
assistents, felicitant a la gran família de l'FVO pel
seu 20è aniversari i exposant que “la Fundació sap
somniar tocant de peus a terra” ja que tot i les
dificultats econòmiques és capaç de portar a terme
nous projectes necessaris per a les persones que
atén i gestionar-los de manera sostenible.

“La Química de les Relacions” conferència del comunicador Ferran
Ramon-Cortés per a l'FVO

El Conseller Cleries va felicitar a l'FVO pels seus 20 anys

El President Esteve Marqués va fer entrega de la insígnia d'or a Esteve
Clopés, secretari de l'FVO
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L'FVO celebra 20 anys

LA COMPANYIA DE TEATRE FVO
ESTRENA NOVA OBRA:
“EL TESTAMENT D'EN NASI”
El dissabte 17 de novembre de 2012, la Companyia
de Teatre FVO estrenarà l'obra de teatre “El
testament d'en Nasi” a la sala Auditori del Centre
Cultural de La Roca del Vallès dins del programa
d'actes commemoratius dels 20 anys de la Fundació
Privada Vallès Oriental (FVO).
L'obra d'enguany, “El testament d'en Nasi”, és una
divertida adaptació teatral d'Àngels Garriga a partir
del conte de Francesc Eximenis, un monjo franciscà
nascut a Girona l'any 1340. L'adaptació d'Àngels
Garriga, pedagoga, mestra i escriptora catalana
nascuda a Sant Vicenç de Calders, narra com un
pobre camperol deixa una herència a la seva vídua
i què fa ella per intentar millorar les seves opcions.
L'obra és enginyosa i els seus personatges són
plens de picardia.

Un moment de l'obra “El testament d'en Nasi”

L'obra està interpretada per un grup de 21 actors
i actrius, persones ateses als diferents serveis de
la Fundació i on també hi participen com actors o
actrius diferents professionals l'FVO i està dirigida
per Aníbal Carrasco, educador del Centre
Ocupacional “Xavier Quincoces” amb el suport de
la Comissió de teatre, que s'encarrega de dur a
terme les diferents tasques que fan possible la

Els ballarins i ballarines a punt

representació teatral com ara els decorats, l'atrezzo
etc. i la Comissió Social del Patronat. Enguany, i
com a col·laboració molt especial també es compta
amb la col·laboració, a les diferents escenes de
balls, de membres de l'Esbart Dansaire de
Granollers.
“Un any més estrenem una obra de teatre, com
cada vegada intentem superar-nos i posar nous
reptes. Aquest any li he donat el paper protagonista
a una dona que treballa al CET, un paper força
difícil i llarg, però com sempre que he confiat en
ells, hem demostrat que els límits els posem
nosaltres, doncs ells son capaços de fer més del
què a vegades pensem. Estic molt orgullós de tu
Agnès i de tota la resta d'actors i actrius per la
implicació i motivació que hi poseu. També destacar
aquest any la incorporació d'un pare com actor,
l'experiència ha sigut molt positiva i animo als
pares que vulguin a participar d'aquesta activitat
que fem entre tots i per a tots.
Donar les gràcies als membres de l'esbart dansaire
de Granollers pel temps i la implicació personal.
També agrair moltíssim el suport de la Comissió
Social del Patronat i la col·laboració de tot el
personal de la Fundació pel seu ajut a través de
les diferents comissions, gràcies a les quals es
pot dur a terme aquest projecte”.
Anibal Carrasco
Director artístic
Educador del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”

”La convivencia con personas disminuidas psíquicas
es algo que enriquece. Mi experiencia como padre
de una de ellas, es muy gratificante. Son personas
que se rigen por emociones y sentimientos y esto
al convivir con ellos te va haciendo más humano.
En ocasiones se pasa un poco de ellos, pensando
que no entenderán el por qué de las cosas, pero
si tuviéramos en cuenta su opinión, seguro que
nos darían una lección de vida.
Son sensibles al mal ajeno, cariñosos, extrovertidos
y honrados, dispuestos siempre a ayudar a los
demás, algo de lo que todos tendríamos que
aprender mucho”.
Emilio León
Actor i pare voluntari

”Fa ja uns anys que estic a la Companyia de Teatre
FVO. Per a mi ha sigut una gran experiència fer
d'actriu. En aquesta nova obra faig el paper de la
Quitèria, és el paper més llarg que he fet mai, és
meravellós i quan llegeixo el paper per aprendre
el diàleg em faig un fart de riure! L'obra és molt
divertida”.
Agnes Dameson
Actriu
Treballadora del Centre Especial de Treball
“Xavier Quincoces”

“L'obra m'ha semblat molt maca i he gaudit
participant en ella. Els assajos amb tot el grup ens
han servit per repassar i per aprendre els nostres
diàlegs. He confiat molt en el director i en les
seves recomanacions a part d'assajar a casa i a
estones lliures. Ara estem esperant impacients
l'estrena de l'obra i amb ganes de continuar
participant al Teatre”.
Antoni Mateu
Actor
Atès al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”
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“A mi m'ha anat molt bé l'obra perquè així vaig
perdent la por de parlar en públic. M'agradaria
donar les gràcies al director que malgrat la meva
dificultat de visió ha confiat en mi per representar
un paper important a l'obra. Aquesta obra és molt
maca i esperem que agradi a tothom que vingui a
veure-la perquè ens hem esforçat molt perquè el
resultat sigui correcte.
Per últim voldria agrair a l'Esbart Dansaire de
Granollers per la seva ajuda i col·laboració”.
Joan Espargaró
Actor
Atès al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” i
al Servei d'Habitatge

L'FVO celebra 20 anys
“Hola, sóc la Carme. Us preguntareu qui sóc. Bé,
sóc una dansaire del Grup de Veterans de l'Esbart
Dansaire de Granollers i us vull explicar quelcom
que a la Dolors al Nitu i a mi ens omple de
satisfacció: L'Anibal (educador de la Fundació
Privada Vallès Oriental) es va trobar amb la Dolors
i en Nitu i els va demanar si podien anar a la
Fundació perquè estaven muntant una obra de
teatre i necessitaven tres danses. I així vàrem
començar a anar-hi cada dilluns al matí.

destacar que per ballar el Ball de Pedretes calia
fer unes peces de fusta com si fossin pedres i de
seguida van dir que les farien ells mateixos i al
següent assaig ja les tenien fetes. Només cal
afegir que n'aprenen molt de pressa posant-hi
molt d'interès. Donem les gràcies a la Fundació
per confiar amb nosaltres”.
Carme Isart i Gaspar
Esbart Dansaire Granollers

L'obra representa la historia d'un poble i les danses
que hem triat són, per aquest ordre, Ball de
Cercolets, Ball de Pedretes i Ball de Nans. Cal

CELEBRACIÓ DE LA SETMANA DE L'ESPORT

EXPOSICIÓ OBRES D'ART

Integrada dins el conjunt d'actes commemoratius
del 20è aniversari de l'FVO, des de la Comissió
d'Esports de l'FVO es va organitzar la Setmana de
l'Esport amb una àmplia oferta de modalitats
esportives per garantir la màxima participació i
amb el principal objectiu de passar una bona estona
tot fent esport. El programa va ser:
Dilluns 24: Atletisme: llançament pilota softball,
pilota tennis, pal de relleu, pilota de pes adaptada;
Marxa assistida de 10m i 25m i Llançament de
precisió.
Dimarts 25: Futbol: participació com a equip
convidat l'equip de futbol CO El Trencadís de
Montmeló.
Dimecres 26: Natació (proves aquàtiques i amb
elements); Marató aeròbic i Tennis taula.
Dijous 27: Circuit de psicomotricitat; Campionat
de bitlles i petanca; Bitlles adaptades amb canaleta
i Petanca individual.
Divendres 28: Bàsquet

Del dilluns 19 i fins al divendres 30 de novembre
s'ha realitzat l'exposició “Els artistes de l'FVO” al
Centre Cultural de La Roca del Vallès. Es tracta de
la segona exposició d'obres i enguany està
dedicada a la celebració dels 20 anys de la
Fundació. Les creacions artístiques estan
realitzades per persones amb discapacitat
intel·lectual ateses al Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces” i a la Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”.

Per acabar la setmana de l'esport, bàsquet

Dimarts, futbol

Una vista general de l'exposició al Centre Cultural de La Roca
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L'FVO celebra 20 anys
CLOENDA DELS ACTES DEL
20È ANIVERSARI DE L'FVO

EN AGRAÏMENT A L’EQUIP HUMÀ DE L’FVO
Orgullós del compromís que demostreu cada dia
Amb l'actuació de la Companyia de Teatre
FVO finalitzen els actes organitzats per a
celebrar el 20è aniversari de la constitució
de la Fundació Privada Vallès Oriental.

en aquest temps també he viscut moments
inoblidables. Em sento un privilegiat per dirigir
aquest equip humà i n'estic molt orgullós del
compromís que demostren cada dia en la seva
tasca professional. Però avui ha estat un dia
especial. M'hagués agradat reunir-los a tots com
a fi de festa, per a transmetre'ls que m'han fet
sentir tremendament feliç però al no ser possible...
que serveixin aquestes línies com a missatge del
meu agraïment per la seva professionalitat i per
fer cada dia més vital el nostre projecte: sou
coneixedors de la missió de la Fundació i en
participeu de forma activa.
La benvinguda a l'estrena teatral

Avui heu demostrat que teniu alguna cosa especial
en els vostres gens. Us agrada el què feu, de
manera espontània, lliure i independent.
Representeu l'actiu dels nostres principis i valors,
actuant de manera exemplar en el respecte a tots
els grups d'interès que formen part del nostre
entorn. Ha valgut la pena arribar fins aquí.

“Us escric aquestes línies com a reflexió dels 20 anys de l'FVO”,
Juan M. Monsalve

Escric aquestes línies a les 21h del dia 17 de
novembre, tot just arribo a casa i miro el mar. Es
veu fosc però els llums que recorren la seva silueta
l'il·luminen, quina meravella... Respiro
profundament i noto un formigueig a l'estómac de
felicitat i és en aquest moment que decideixo
explicar el què sento.
Les sensacions que recorren el meu cos no les
havia experimentat en aquests vint anys, tot i que

EDIFICACIONS BARÓ, S.L.

Ens queda molt treball encara per fer, però amb
aquest equip humà les famílies han d'estar
tranquil·les: els seus familiars estan en molt bones
mans. Al Patronat ens queda posar en marxa nous
projectes que són imprescindibles per a millorar
la qualitat dels nostres serveis. I com ja vaig
expressar en l'acte oficial del 20è aniversari,
sense vosaltres no seria possible. Gràcies..
I què dir dels “artistes”, heu demostrat del què
sou capaços de fer amb el vostre esforç, sou
l'ànima de la Fundació. Ens demostreu cada dia
que val la pena el que fem i en volem més, molt
més. Ens esforçarem per innovar nous mètodes
de treball per tal que la societat entengui que sou
persones amb unes altres capacitats, diferents a
les nostres; però iguals, no sou diferents.

Vosaltres, les famílies, representeu el grup d'interès
que fa més fàcil el nostre compromís. Ens feu
entrega de la vostra confiança per a què compartim
la nostra missió amb professionalitat i esperit de
superació. Feu possible que planifiquem i posem
en marxa nous recursos que puguem compartir.
Coincidim en la visió futura dels vostres familiars
i ens feu la nostra tasca més fàcil.
Us espero dintre de vint anys... “ens necessitem”

Juan M. Monsalve
Director General de l'FVO
.
.

Plaça Onze de Setembre, 7, local
08400 Granollers • BARCELONA
Tel. 93 870 23 94 - Fax 93 860 41 32
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ENTREVISTEM A LA DIRECTORA GENERAL
DE L'INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I
SERVEIS SOCIALS (ICASS), CARMELA
FORTUNY

- Quins projectes hi ha previst dur a terme en l'àmbit
de l'acolliment residencial? I en l'àmbit de l'atenció
diürna?

- El passat 7 de juny va fer una visita a les
instal·lacions de l'FVO, quina impressió se n'emporta?
En primer lloc, vull agrair la bona acollida que vaig tenir
i la possibilitat de conèixer unes instal·lacions preparades
per donar una atenció de qualitat a les persones amb
discapacitat intel·lectual, tant en l'àmbit de l'atenció
diürna com en l'àmbit de l'acolliment residencial i centre
especial de treball. És bo disposar de tots aquells serveis
que permeten donar resposta a les diferents fases de la
vida de la persona amb discapacitat, i fer-ho sota la
premissa d'afavorir el màxim possible la seva inclusió
social i autonomia personal (sigui quina sigui la seva
necessitat de suport). Vull destacar també la qualitat i
entrega dels professionals amb els que vaig poder
compartir inquietuds i projecte el dia de la visita.
- Quins són els grans objectius que s'ha definit assolir
l'ICASS?
L'actual context socioeconòmic ens condiciona a tots a
assumir l'esforç d'analitzar i concretar objectius que
garanteixin la sostenibilitat del sistema català de serveis
socials. Per aconseguir-ho, cal que establim les bases per
tal que la planificació dels serveis i les prestacions
esdevingui també un instrument de gestió de la crisi que
tingui en compte les diferents realitats territorials.

A curt termini, el repte que se'ns presenta és mantenir el
previst en l'actual Cartera de Serveis Socials i, alhora, fer
possible que les persones que encara no reben atenció
tinguin cabuda en el sistema de serveis i prestacions del
que disposem. A mig i llarg termini, el que hem de ser
capaços és d'aplicar el model de qualitat de vida en els
nostres recursos, de manera que s'afavoreixi el benestar
de les persones amb discapacitat i de les seves famílies,
alhora que la formació i capacitat dels professionals que
els hi donen atenció. Tot plegat amb l'objectiu de prestar
un bon servei en el que també es tingui en compte la
voluntat de la persona atesa i les seves possibilitats de
creixement personal.
- En aquest sentit, ens podria exposar com està
actualment el canvi de model d'atenció diürna?
Tal i com ja s'ha suggerit en una pregunta anterior, la
màxima prioritat en aquests moments és el manteniment
de l'actual Cartera de Serveis Socials. Afortunadament,
el treball que es realitza avui des dels serveis socials
especialitzats es duu a terme en tots els casos mitjançant
una programació individual de l'atenció a la persona, la
qual cosa permet establir objectius de millora de la seva
autonomia i de la qualitat del servei ofert utilitzant
metodologies de treball com és el cas de l'atenció centrada
en la persona. No només els canvis normatius i els canvis
de tarifes fan possible l'establiment d'objectius de millora
en l'atenció a les persones.

- Davant la delicada situació econòmica que viu
Catalunya, com ens ho podem fer les entitats per a
donar resposta a les necessitats de les famílies de
crear nous centres d'atenció, principalment en
l'àmbit d'acolliment residencial?
L'actual situació socioeconòmica afecta a tot el territori
i a totes les situacions. Però existeixen “línies vermelles”
que no podem ni hem de traspassar. Cal aprofundir en les
possibles fórmules de col·laboració entre l'administració,
les entitats i la societat en general, procurant evitar
solapaments i duplicitats. Ara més que mai hem
d'optimitzar i racionalitzar i establir les necessàries
sinèrgies entre departaments i administracions per donar
una resposta unificada i coherent a la societat civil i, en
definitiva, a les necessitats de les persones amb alta
vulnerabilitat. En aquest sentit estem avançant amb la
concertació de nous recursos d'atenció residencial, tot i
que no a la velocitat que ens agradaria.
- Finalment, quin missatge, en general, vol traslladar
al col·lectiu de persones amb discapacitat, les seves
famílies i els professionals del sector de cara als
propers anys?
Un missatge d'optimisme. Catalunya ha comptat sempre
amb la virtut de saber organitzar-se per tal de donar
resposta als seus problemes. El nostre associacionisme
és un exemple de la capacitat d'unir esforços per tal
d'afrontar interessos comuns en qualsevol àmbit
d'actuació. Això ens ha fet forts i ha comportat que el
sistema català d'atenció a les persones amb discapacitat
sigui un exemple per altres realitats territorials dintre i
fora de l'Estat espanyol. Vàrem començar amb pocs
recursos i ja vàrem obtenir bons resultats. La crisi actual
no ens ajuda econòmicament, però podem veure-la com
una oportunitat de millora en la nostra gestió. Sens dubte,
moments com els actuals, són l'ocasió per fer una reflexió
crítica i centrar la mirada en replantejar actuacions que
ens han de permetre afrontar el nostre futur amb millors
garanties.
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en primera
persona

Marina Amat

La persona entrevistada en la secció “En
Primera Persona” és la Marina Amat, una
noia de 27 anys que resideix juntament amb
els seus pares a Vilanova del Vallès. Està
des del gener d'aquest any atesa a la
Fundació formant part d'un dels grups del
servei de SOI del Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces”.
- Hola Marina, que tal estàs en el SOI?
Estic en el grup de la Montse i la Míriam, he fet un grup
d'amics amb els que m'ho passo molt bé i hi estic molt
a gust, m'he fet molt amiga de la Rebeca.
- Quines activitats fas al centre?
Les que més m'agraden són les de l'esport: m'he apuntat
a ball que faig els dijous amb el grup de la Thais, aeròbic
els dilluns amb la Montse, steps divendres amb l'Aníbal,
handball amb el grup de la Cristina els dimecres, ioga els
dimarts amb l'Elena i amb el meu grup faig gimnàstica.
També m'agrada els jocs esportius que fem amb el meu
grup els dimecres a la tarda quan sortim a la pista
esportiva.
- Quan acabes la jornada al centre i arribes a casa,
què t'agrada fer?
Tinc una gossa que es diu Grey, és un pastor alemany, la
portem de passeig per la muntanya, la porto lligada perquè
un cop es va escapar i va costar molt trobar-la. Sinó vaig
a passejar m'agrada mirar la tele, miro “la que se avecina”,
“ahora que caigo” de l'Arturo Valls, i “la voz”... també

escolto música quan me'n vaig a dormir, m'agrada el
Bisbal i el reggaeton.
- Col·labores a casa amb les tasques domèstiques?
Sí, cada dia em faig la meva habitació, també escombro
i netejo la part on està la gossa...el que més m'agrada és
cuinar amb la meva mare: faig un pastís de poma i de
xocolata, migas, sopa i fideuà negra.
També baixo al poble els dissabtes a fer la compra amb
els pares.
- Quines aficions tens?
Sóc una gran seguidora del Barça, el novembre aniré al
Nou Camp amb el meu cosí. Els jugadors que més
m'agraden són l'Andrés Iniesta i també el Víctor Valdés,
aquest també és model he vist fotos a les revistes. També
ho fa molt bé el Tito Vilanova, està fent una bona
temporada.
Una altre cosa que també segueixo molt són les motos.
El millor és el Valentino “il doctore”, és molt simpàtic,
també m'agrada el Dani Pedrosa però el Jorge Lorenzo
no m'agrada.

Un cop vaig anar amb al meu pare al circuit de Montmeló
i li vaig poder donar la mà al Valentino, també em va
signar una foto.
- T'agrada molt el cine, quin tipus de pel·lícules?
Les meves preferides són: “El hombre que susurraba a
los caballos” amb el Robert Redford, “El patriota” del Mel
Gibson, “Xmen” del Hugh Jackman, “Pretty women” amb
el Richard Gere i la Julia Roberts, i he vist totes les de la
saga “Crepúsculo” però prefereixo al Jacob, el llop, que
no pas l'Edward, el vampir. Però que quedi clar que el
meu actor preferit és en George Clooney.
- Marina, per acabar l'entrevista digues un desig
pel proper 2013?
Que hi hagi molt d'amor.
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l’artista
de l’FVO

Aquest any, la felicitació de Nadal que es pot veure a la portada d'aquest Batec, és una
creació conjunta de tres companyes de la llar Font Verda, la Maria, la Mónica i la Sónia.

Han dedicat part del seu temps lliure a elaborar
aquest regal, per a tots els que d'alguna manera
formen part de l'FVO. Gràcies.

Bon Nadal i un proper any amb molts somriures!

CODINA
EINES PER A JARDINERIA
Ctra. de Masnou a Granollers, Qm 14 (Palou) - 08400 GRANOLLERS (Barcelona)
Tels. 93 860 00 03 - 93 870 44 97 - Fax: 93 879 13 39
E-mail: CODINASCP@TELEFONICA.NET
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La nova Sala Interactiva

Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”
A la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”, s'ha
ubicat una nova sala multimèdia, gràcies a la
col·laboració de “la Caixa”.
Una de les aules actuals s'ha adaptat per tal
d'aconseguir una sala on poder treballar la
comunicació i l'accés a la informació de les
persones ateses a la Fundació per mitjà de les
noves tecnologies .Comptem amb mobiliari especial
fet a mida i on aquells usuaris que es desplacen
en cadira de rodes, poden treballar a l'alçada
adequada. Hi ha quatre ordinadors totalment
equipats amb adaptadors i commutadors segons
les necessitats de cada persona que realitzi
l'activitat, i seguint tots ells, un mateix ordre per
tal de facilitar l'aprenentatge. També com a eina
totalment innovadora disposem d'una pissarra
tàctil, de 88' polzades que facilita poder treballar
en grup captant l'atenció i motivant-los d'una
manera més dinàmica, divertida i visual. I per
descomptat, tots els ordinadors disposen de la
connexió a Internet per així obtenir els recursos
que a l'actualitat estan disponibles dintre de la
xarxa.

La pissarra digital ens permet fer un munt de noves activitats

Les persones a les que va dirigida aquesta activitat
són persones de diferents capacitats, unes amb

més dificultats cognitives que d'altres i algunes
d'elles amb afectacions motrius que necessiten
d'un suport constant i intens per a desenvolupar
les activitats de la vida diària. Tots els serveis de
la Fundació es poden beneficiar de l'ús de
l'ordinador amb major o menor suport de l'educador
i adaptant les activitats a les necessitats
individuals. Sense oblidar-nos que un 55% de la
població necessita un suport físic per accedir-hi a
causa d'aquestes dificultats motrius, aspecte que
ja s'ha tingut en compte a l'hora d'equipar els
ordinadors amb els adaptadors i mobiliari regulat
en alçada.
Es vol fomentar els grups de conversa, ja sigui
fent ús del llenguatge verbal o dels sistemes
alternatius i augmentatius de comunicació (SAAC)
que ja s'estan treballant de manera personalitzada,
els temes que es tracten seran segons centres
d'interès, ja siguin actuals o motivats pels que
estan treballant en aquell moment, tot junt els
ajudarà a apropar-se més a la realitat, mitjançant
Internet trobaran totes les informacions
actualitzades d'arreu del món de plena actualitat
i ressò social i a més projectat a la pissarra
interactiva facilita l'accés a més usuaris. També
el mateix espai es pot aprofitar per a tenir una
petita sala de cinema o d'exposició d'audiovisuals
per a grups reduïts, unes 6-8 persones.
En si, les activitats que es porten a terme en
aquesta sala volen ajudar a facilitar la capacitat
de comunicació i a la vegada millorar el seu estat
d'ànim, es pretén fomentar les relacions amb els
altres ajudats per la gran pissarra interactiva, i a
la vegada els hi facilitem l'accés a l'ordinador,
eina gairebé imprescindible en la nostra societat
i que sense la qual no obtindríem tanta informació
actual. D'altra banda ens permet treballar les
capacitats i habilitats bàsiques com l'atenció, la

concentració, la memòria, la motricitat fina, la
coordinació visomotora...
En definitiva donarem no només l'oportunitat
d'augmentar el nivell de comunicació sinó també
l'apropament a la informació de la societat, gràcies
als mitjans informàtics i tecnològics i així habilitarlos per tal d'aconseguir la normalització i en
definitiva millorar la seva qualitat de vida. Podran
estar informats del què passa al seu voltant i
treballar d'una manera més educativa els
continguts.

Estrenant la nova pantalla tàctil

Ara tot just s'està iniciant la posada en marxa, amb
una formació prèvia per professionals, i esperem
poder explicar en nous articles, no molt llunyans,
els beneficis obtinguts per als usuaris i com de bé
s'ho han arribat a passar amb les noves tecnologies.
Cesca Garcia
Pedagoga i Adjunta a la Direcció de la Residència
i Centre de Dia “Valldoriolf”
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Dept. de Qualitat
Sempre que es parla de sistemes de gestió (gestió
de la qualitat, gestió ambiental, gestió de la
seguretat en el treball, etc.) és indispensable parlar
de gestió per processos.
De fet, la norma UNE EN ISO 9001, per exemple,
dedica un apartat, dins de la seva introducció, a
parlar del “Enfocament basat en processos”, on
explica, que la norma promou un enfocament
d'aquestes característiques per què millora
l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat (en
aquest cas) i augmenta la satisfacció del client.
Ens diu que per què una organització funcioni de
forma eficaç ha de determinar i gestionar
nombroses activitats relacionades entre si, ha de
fer servir uns recursos, i que finalment, transforma
uns elements d'entrada en uns de sortida, i en
moltes ocasions, aquests resultats (els elements
de sortida) acaben convertint-se en una nova
entrada; i aquesta és precisament la definició d'un
procés (conjunt d'activitats que interactuen, que
mitjançant uns recursos converteixen elements
d'entrada en elements de sortida).
L'aplicació d'un sistema basat en processos aporta
grans avantatges, sobretot per què facilita el fluxe
d'activitats interdepartamentals trencant el que
s'anomena fenomen SILO. Aquest tipus de sistemes
constitueixen una visió horitzontal o transversal
en contraposició a la visió més funcional o vertical
que existeix tradicionalment en el mon de
l'organització (la visió de l'organització com una
divisió de funcions)
Si s'haguessin de representar gràficament aquests
conceptes tindríem el següent diagrama.

->

El que sol passar en l'organització tradicional és
que les accions verticals ( ) representades amb
aquesta fletxa en el diagrama, es desenvolupen
normalment i sense dificultats, però quan existeixen
-> )
accions o activitats interdepartamentals ( ->
es poden produir dificultats en la coordinació i pot

Per què una Gestió basada en
processos

ser que aquesta no flueixi com hauria de ser,
generant pèrdua d'agilitat en l'organització, errors,
endarreriments,...això es el que es coneix com el
fenomen SILO que té poca o cap orientació cap al
client, que serà el que es veurà afectat per aquest
funcionament.
El que es pretén doncs amb la visió horitzontal i
la gestió basada en processos, és eliminar aquests

espais interdepartamentals i dificultats en la
coordinació definint les activitats en processos
interdepartamentals i orientats cap al client per
aconseguir una major satisfacció d'aquest i un
major adaptació a l'entorn.
Pilar Cantón
Tècnica departament de Qualitat

->
->
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Observar o ser part

Dept. de Recursos Humans
Veure la realitat des de fora com un espectador,
o viure-la com un actor, participar-hi. Vet aquí la
qüestió.
Un bon seient per assistir a un espectacle ens pot
donar la categoria d'espectador privilegiat, però
en els equips i les organitzacions, no és cap privilegi
mirar la realitat des de fora. Ens aporta res aquesta
observació privilegiada? Només formant part del
grup, de la seva realitat, podem considerar-nos
privilegiats.
El voler formar part és una actitud, és una decisió
personal.
La nostra vida és el reflex del nostre
desenvolupament personal. Tenir ambició per
aprendre i millorar, llegir, estudiar, assistir a
conferències i seminaris, relacionar-nos amb
persones, etc. No hi ha millor inversió que la que
ens fem a nosaltres mateixos.
No val a dir “jo sóc així”, com a forma de justificar
una posició de comoditat, d'evitació del canvi,
d'obligar al nostre entorn a adaptar-se a nosaltres
enlloc de nosaltres adaptar-nos a l'entorn. Tothom

pot canviar. Millor dit, tothom en determinats
moments de la nostra vida, hem de fer nostra la
necessitat de canvi, entenent el canvi com el
recorregut que hem de fer al llarg de la nostra vida
per millorar en els nostres àmbits vitals.
El voler formar part és una manifestació de
compromís.
A l'àmbit de les organitzacions, els professionals
amb compromís, tenen interès per conèixer i
s'involucren en totes aquelles àrees i activitats a
les que poden donar valor, estant en recerca
permanent de la qualitat i de la millora dels
processos de treball. Pensen en el futur i se senten
responsables d'ajudar a construir-lo. Observen els
canvis com a forma de renovació. Parlen de
l'empresa amb sentit de propietat, senten que
formen part de l'equip, fomenten el lideratge,
l'assumeixen i van més enllà del que es requereix.
L'FVO necessita disposar de persones implicades,
formades i dinàmiques per garantir l'assoliment
dels objectius organitzatius i estratègics. Persones
amb capacitat d'establir relacions de col·laboració

la fundació
informa

Àrea d’Atenció
Diürna

professional amb la Fundació, relacions basades
en el compromís i la confiança que permetin
treballar en equip i generar sinèrgies com a resultat
de les millors aportacions individuals.
Conscients del valor diferencial que suposa
disposar de professionals compromesos i satisfets,
l'FVO aposta per la promoció de programes de
desenvolupament professional orientats a fomentar
el creixement personal, la inquietud per aprendre
i aportar, imprescindible per garantir el bon
funcionament present i futur.
Aquests programes són una aposta ferma de l'FVO
per desenvolupar les competències dels
professionals amb l'objectiu final de garantir la
qualitat, l'eficiència i l'eficàcia dels professionals
a l'atenció de les persones amb discapacitat de la
Fundació.

Eduard Martín
Cap de Recursos Humans

activitats

Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”
EXCURSIÓ AL ZOO
Aquest any, per fer una bona entrada a l'estiu, els
grups de STO hem anat al Parc del Zoo de
Barcelona.

Hem començat amb una passejada entre les
diferents zones del zoo per poder veure les diferents
espècies i animals. Després una visita comentada
pel taller, per aprendre-ho tot sobre els dofins i
els lleons marins.

DE BARBACOA A CAN MIRET DE LLINARS
El dia 28 de juny, cinc grups de l'STO vàrem anar
a gaudir del camp al “merendero” de Can Miret a
Llinars. Vàrem gaudir molt veient els animals de
granja i també vàrem menjar una barbacoa amb
botifarres a la brasa. Va fer molt bon dia i vàrem
poder gaudir molt del dia al camp.

Després de dinar, res millor que una bona passejada
pel parc seguint l'itinerari senyalitzat gaudint de
l'entorn i de la bona companyia.
Tot això acompanyat del bon temps i de la bona
predisposició tant dels diferents grups com del
parc.
Els dofins les estrelles de la visita

Gaudint del camp
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UN DIA AGRADABLE AL PARC
MEDIAMBIENTAL DEL RACC, A GUALBA
El passat dimecres 27 de juny els grups de SOI
vam passar un dia agradable al parc mediambiental
del RACC, a Gualba. Vam gaudir d'un dia perfecte
tot plegats, apropant-nos a la natura i realitzant
diferents activitats. Per grups, ens vam endinsar
ens els boscos del parc natural i ens vam atrevir
a seguir l'itinerari del mirador. Els altres, vam

aprofitar l'estona per jugar a futbol i fins i tot fer
un bany al riu.
Després vam dinar a la zona de picnic fins que va
arribar l'hora de marxar. En definitiva, vam passar
un bon dia tot plegats per acomiadar-nos abans
de les vacances!

En plena passejada per RACC

la fundació
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Àrea d’Acolliment
Residencial
activitats

Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”
LA RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
“VALLDORIOLF” CELEBRA EL SEU 18È
ANIVERSARI!
Un any més, la Residència celebra el seu aniversari!
Del 26 de novembre al 28 de novembre s'ha
celebrat el 18è aniversari de la Residència i Centre
de Dia “Valldoriolf”. La festa es va celebrar el
dilluns 26 de novembre. Com sempre, es va fer

una foto de tots els usuaris i professionals del
centre per recordar el dia i per la tarda, es va fer
un gran ball d'aniversari. Aquest any el pastís va
ser de llimona i tots plegats vam bufar les
espelmes.
El dia 27 es va fer una gimcana adaptada pels
usuaris de la Residència, i el dia 28 es va convidar
a un grup d'usuaris del taller per venir a fer un
karaoke! Van portar molta marxa i ens van
interpretar les seves cançons preferides.

TALLERS D'ALIMENTACIÓ A LA FUNDACIÓ
ALÍCIA
Els dies 8 i 9 de novembre, dos grups d'usuaris
van participar d'una activitat que oferia la Fundació
Alícia sobre alimentació. El bus Alícia, la unitat
mòbil de la Fundació Alícia (Alimentació i Ciència)
de la Fundació de Catalunya Caixa, va oferir dos
tallers a usuaris de la Residència i Centre de Dia
amb l'objectiu de fer difusió dels bons hàbits
alimentaris.

Per commemorar aquest dia, es van preparar uns
recordatoris fets pels usuaris, unes figuretes fetes
amb pasta de colors de diferents formes amb un
imant per enganxar-les.
Va ser una setmana molt intensa, amb moltes
activitats lúdiques i diferents.
Foto de família del 18è aniversari

Degustant els resultats del taller
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EXCURSIÓ AL ZOOLÒGIC
El dimecres 3 d'octubre es va fer a la residència
una sortida al Zoològic de Barcelona. Van participar
trenta-cinc usuaris, i alguns d'ells anaven
acompanyats dels seus familiars, ja que es va
convidar a les famílies a participar-hi.

Veient els animals

Tots plegats van passar un dia divertit ple
d'experiències noves, gaudint de tota la varietat
d'animals que ens ofereix el zoològic. Van poder
veure l'espectacle dels dofins i el dels lleons
marins... molts usuaris aplaudien amb alegria veient
els dofins, i les seves cares expressaven el seu
entusiasme. Després van dinar en la zona de picnic,
on van poder descansar una estona per després
marxar a l'autocar. Tots van venir molt contents de
la sortida amb ganes de tornar a fer-ne una altra!

la fundació
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LA CASTANYADA
Amb l'arribada de la tardor, la festa de la
castanyada i el fred, aprofitem per decorar el
centre amb motius diferents. El passadís s'ha
guarnit amb planetes molt decorats i treballats en
les activitats manipulatives, donant un aire molt
divertit al centre.
Per la Festa de la Castanyada una gran castanyera
pelroja, molt divertida, presidia l'entrada a la
residència amb el seu cistell i les seves castanyes.

Uns dies abans, al taller de cuina s'havien preparat
els panellets de tots els sabors: de coco, de pinyons,
de pistatxo, de codony...

UN CONTACTE AMB LA PURA ENERGIA DE
LA NATURA...
El dia 14 de setembre un grup d'usuaris va marxar
a passar la tarda al Montseny. Les monitores ens
relaten la sortida:

Envoltats d'aquesta gran satisfacció, esperem
poder tornar a repetir aquesta gran experiència
ben aviat. En Jonathan, l'Oscar, el Carlos,
l'Esperança, el Fernando Sola, la Mercè i el Roger
ens donen... Mil gràcies !!!!!!!!!!!!!! “

”Només ens queda agrair un cop més, al nostre
Equip Tècnic i a la Fundació, el permetre'ns poder
realitzar aquesta gran sortida i poder gaudir, de
l'essència com la de veure als usuaris gaudir d'una
quietud plaent i envoltats d'una natura pura i verge,
plena de magnetisme com és el nostre Montseny.
Un lloc de gran encant ple d'energia vital, la qual
van rebre cada un d'ells, amb el contacte de l'aigua
al riu, el soroll dels ocellets i el silenci de l'entorn,
produint una gran quietud contagiosa, de la qual
van rebre una gran pau interior.

La festa es va celebrar dimecres 31 d'octubre. Al
mati, els castanyers, que aquest any han estat la
Jennifer i l'Evaristo, van visitar totes les aules
disfressats per l'ocasió. A la tarda, tots plegats,
van menjar els panellets i vam coure les castanyes.
Es va fer un petit ball per acabar la festa.

Raquel Costa i Núria Candelas
Auxiliars tècnics educatius de la Residència
i Centre de Dia “Valldoriolf”

Àrea d’Acolliment
Residencial
activitats

Servei d’Habitatge
Al Servei d'habitatge hem sortit molt a l'estiu i
també hem adaptat les activitats i sortides a la
tardor... fins arribar a la celebració de Tots Sants
amb l'entrada de l'hivern.

Arrossada de Festa Major de Granollers

A Les Franqueses

Gràcia

Passejant al Montseny

Darrera edició de la revista
Batec en format paper

Novetats sobre el projecte de
la casa de lleure

L'FVO -en el marc de la seva responsabilitat social
corporativa- porta a terme diferents accions per tal
de tenir cura del mediambient i a la vegada reduir
les despeses a través d'endegar projectes sostenibles.
És en aquest marc que, de cara a l'any 2013, el
Patronat i la Direcció General de l'FVO engeguen el
projecte de digitalització de la revista Batec i de la
publicació de Quaderns Tècnics. És per aquest motiu
que l'edició de Nadal 2012 de la revista Batec serà
la darrera en sortir en format paper.

La Fundació presenta el projecte de construcció de
la casa de lleure a l'Escala, projecte aprovat pel
Patronat a la seva darrera Junta. Aquest nou
equipament té per objectiu oferir un lleure integrador
a les persones amb discapacitat intel·lectual ateses
a la Fundació, sobretot aquelles que per diferents
motius econòmics o socials tenen dificultats en
aquest sentit, i també podran comptar amb la
companyia dels seus familiars i professionals de
l'FVO. La previsió és obtenir la llicència d'obres a
finals de novembre, una vegada aprovat el pla de
reparcel·lació i d'urbanització de la urbanització on
està situada la finca, i per tant que aquest nou servei
sigui una realitat ja a l'estiu de l'any vinent.

A partir del primer número de l'any vinent, el Batec
i dels Quaderns Tècnics s'editaran només en format
digital i es realitzarà la seva difusió per correu
electrònic i les diferents xarxes socials a totes les
famílies, professionals, entitats i amics de l'FVO.
També quedarà recollida a la secció de comunicació
del web www.fvo.cat

Aquesta casa de lleure està dissenyada per ser un
espai integrador amb el seu entorn i per gaudir al
màxim de les activitats de lleure. Compte amb una
capacitat per a 12 persones acompanyades de
monitors, voluntaris i/o persones familiars.

Govern i Taula del Tercer
Sector signen un nou Pla de
Suport al Tercer Sector Social
Ampliació de l'àrea
d'acolliment residencial: nou
projecte de llar-residència a
Granollers
El Govern català i la Taula d'entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya han signat i presentat un nou
Pla de Suport al Tercer Sector Social que inclou 50
mesures per enfortir les entitats socials davant
l'increment de les necessitats socials. Es tracta de
mesures que no suposen cap despesa addicional per
als pressupostos de la Generalitat, d'acord amb un
requisit pactat prèviament per les dues parts, però
que igualment suposaran un avenç important per a
l'enfortiment del Tercer Sector Social català. Aquest
és el segon Pla de Suport al Tercer Sector Social del
Govern català, puix que l'anterior executiu va impulsar
un primer Pla per al període 2008-2010.
El Pla es posarà en marxa en un moment d'increment
alarmant de les necessitats socials i de les situacions
de vulnerabilitat, i també d'augment de les dificultats
de les entitats socials per donar-hi resposta a causa
dels problemes pressupostaris i de tresoreria de les
Administracions i de la restricció del crèdit bancari.

El Patronat, en el seu treball constant per acomplir
amb els objectius definits al Pla Estratègic de l'FVO
per al període 2011-2014, ha comprat un terreny al
terme municipal de Granollers per tal de construirhi una nova llar-residència, amb l'objectiu de crear
nous recursos de futur en el Servei d'Habitatge per
a les persones amb discapacitat intel·lectual ateses
a la Fundació.
En la seva reunió del mes de juny, el Patronat ha
aprovat el projecte de construcció de la primera fase
del projecte que dotarà a l'FVO de 24 noves places
de llar-residència.

La Direcció General de l’FVO
es reuneix amb la Directora
General de l’ICASS
El passat dijous 29 de novembre, el Director General
de l’FVO, Juan M. Monsalve, acompanyat pel Cap de
Recursos, Eduard Martín, es va reunir amb la Directora
General de l’ICASS, Carmela Fortuny, i la Subdirectora
General de Gestió de Recursos, Carme Milián, per a
tractar diferents temes d’interès i diferents projectes
de futur de la Fundació. La reunió es va desenvolupar
en un ambient molt cordial i, en general, va resultar
molt positiva per als interessos de l’FVO.

La Direcció General es reuneix
amb Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya
El Patronat de l'FVO ha renovat el seu suport als
diferents projectes socials de la Fundació, un d'ells
és la construcció d'un centre de rehabilitació funcional
als terrenys de propietat de l'entitat. Pel que fa al
Centre de Rehabilitació Funcional, el passat dijous
6 de setembre, el Director General de la Fundació,
Juan M. Monsalve, acompanyat per l'arquitecte de
la Fundació Francesc Sala, es va reunir amb la Direcció
General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí
Serra, una delegació de l'Ajuntament de La Roca
encapaçalada per l'Alcalde Rafael Ros i el Cap de
Territori l'arquitecte Pere Ramos i van ser
acompanyats pel diputat i portaveu del grup
parlamentari de CiU, Jordi Turull. A la reunió es va
tractar, entre altres temes d'interès per a la Fundació,
el pla especial a realitzar, i proposat per l'Alcalde de
la Roca, per reordenar la zona que afecta als terrenys
propietat de la Fundació i definir-los com a zona
rústica no urbanitzable però destinada a equipaments
socials. Tant la delegació de l'Ajuntament de La Roca
com el mateix Director General de la Fundació valoren
de manera molt positiva aquesta reunió.

El Servei de Jardineria del CET
guanya el concurs de
manteniment de les zones
verdes de Montornès del
Vallès
La Fundació Privada Vallès Oriental ha signat el
contracte del servei de jardineria i manteniment de
zones verdes municipals de Montornès del Vallès per
a l'any 2012. Fa 19 anys que prestem aquest servei,
que dóna feina a un equip de sis persones amb
discapacitat i un monitor. Dins d'aquesta brigada, cal
destacar que dos dels sis peons provenen de la borsa
de treball del municipi. Esperem que la col·laboració
entre ambdues entitats sigui estable i fructífera, per
continuar la tasca d'inserció laboral que duu a terme
el nostre Centre Especial de Treball.

