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“Al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual”
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Valoració dels sis primers mesos
del Nou Model d’Atenció Diürna adaptat al
Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”

1994-2014: La Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”,
un centre amb 20 anys d’història

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

Des de la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO)
us volem donar la benvinguda a l’edició d’estiu de
la revista Batec coincidint amb el número seixanta
set. Aquesta edició recull nous projectes, que
ens il·lusionen i engresquen molt, i també fa un
repàs del seguiment dels diferents projectes que
el Patronat i la Direcció General porten endavant.
Un dels projectes més il·lusionants és la celebració del 20è aniversari de
la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”, centre que pertany a l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar
Social i Família - construït en la zona nord dels terrenys propietat de la
Fundació al municipi de La Roca del Vallès i cedits pel Patronat a l’ICASS
- i és gestionat per l’FVO des de l’any 1994. Són vint anys on cada dia, les
24 hores de cadascun dels 365 dies de l’any, les famílies han confiat en
la tasca del gran equip de professionals i amb el projecte social que du a
terme la Fundació. Per a celebrar-ho, s’ha realitzat un programa d’actes
ple de sorpreses i on destaquem la celebració de la “Festa d’Estiu”, del
divendres 27 de juny, i l’acte institucional de celebració dels 20 anys que
se celebrarà el proper dissabte 29 de novembre. Per molts anys!
D’altra banda, l’FVO continua treballant amb altres dels seus projectes
socials per a millorar el benestar de les persones que són ateses a l’entitat i
de les seves famílies. Un dels propòsits més pioners i amb major actualitat
de la Fundació és la implantació del Nou Model d’Atenció Diürna adaptat al
Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”, projecte sobre el que us parlarem
a les següents pàgines d’aquesta revista fent èmfasi en els resultats que
està obtenint; les darreres novetats sobre la construcció de la nova llarresidència de Granollers i el procés de gestió amb l’Ajuntament de La Roca
del Vallès sobre els terrenys propietat de l’FVO on està previst construir-hi
el Centre de Rehabilitació Funcional.
Finalment, Per acabar, recordar-vos que l’any vinent, al 2015, l’Associació
de Patronat Comarcal de Pares de persones amb Disminució Psíquica
fa 50 anys, i per celebrar aquest cinquantenari de les arrels històriques
del què avui en dia és la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) estem
treballant en un programa d’actes commemoratiu molt especial i a l’alçada
d’aquesta gran fita. Entre altres propostes, us informem que l’Ajuntament
de la Roca proposarà que el Dept. de Cultura de la Generalitat atorgui la
Creu de Sant Jordi a la Fundació. Ens esperen gran reptes, l’any 2015 serà
un any molt important per a l’FVO!

batec

fundacio@fvo.cat
www.fvo.cat

La revista Batec no es fa responsable dels articles
que es publiquin.
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Editorial

El tema
Valoració dels sis primers mesos del
Nou Model d’Atenció Diürna adaptat
al Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces”.

A destacar
La Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”, un centre amb 20 anys
d’història.

En primera persona
Sergio Sánchez, i en record del seu
germà Ramón.
L’artista FVO
Joan Ayza.
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• El Pla de Gestió de l’FVO.
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EL TEMA

Valoració dels sis primers mesos del Nou Model
d’Atenció Diürna adaptat al Centre Ocupacional
“Xavier Quincoces”
Sessió de logopèdia amb una usuària del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”

La incorporació progressiva del Nou Model d’Atenció Diürna Adaptat
al Centre Ocupacional ha significat una nova distribució d’usuaris i
usuàries per nivells de suport (Intermitent, Limitat, Extens i Generalitzat),
la incorporació de noves tècniques i activitats, nous espais, actuacions
com formació específica, segons les necessitats del servei.
Aquest nou plantejament d’atenció global a la persona amb discapacitat
intel·lectual ha permès iniciar el Pla d’Activitats d’Ajustament Personal i
Social per l’any 2014. Des del gener fins el mes de maig d’aquest any,
els esforços han estat dirigits a:
1.
2.
3.

Redistribuir el Centre Ocupacional segons les noves línies
d’actuació.
Incorporar noves especialitats en logopèdia i reeducació del
llenguatge, i en psicomotricitat i rehabilitació física com a eines de
suport en el nou model.
Avaluar el funcionament del nou model integrant millores
necessàries.

Pel que fa a les persones ateses al Centre Ocupacional, s’han ubicat
segons el nivell de suport específic que precisa cada persona, potenciant
el treball individualitzat i l’atenció global a l’individu. Això ha permès
la configuració de grups més homogenis i, per tant, una atenció més
dirigida al grau de necessitats de cada grup. Tanmateix, s’ha generat
un major grau d’adequació del personal auxiliar en aquells grups que
precisin més atenció davant les dificultats intel·lectuals, físiques i/o de
desenvolupament en les activitats.
Els usuaris amb característiques més específiques com són les
persones amb trastorn de conducta, persones en procés d’envelliment

i deteriorament psíquic i/o físic, han respost molt positivament. En
concret, han presentat una bona adaptació que es valora a través
del seu benestar emocional i la seva participació en les activitats.
L’homogeneïtat dels grups també permet realitzar un treball més
centrat, focalitzat i dirigit. Facilita l’optimització dels recursos i
afavoreix un treball dels professionals a nivell multidisciplinar amb
una major coneixença de la necessitats tan grupals com individuals.
La implantació del Nou Model d’Atenció Diürna ha aportat a la
persona atesa al centre una major estabilitat emocional, una major
potenciació de les seves capacitats cognoscitives i en conseqüència,
una millora en la seva qualitat de vida.

Activitats
A inicis de l’any 2014, s’ha iniciat la programació d’activitats del
centre, integrant noves tècniques, amb una programació establerta
per cadascuna d’elles. Com a novetat a destacar, cada activitat
s’avalua de forma individual a través de cada usuari/a. Aquestes
activitats es programen d’acord al Programa Individual dels
usuaris/es.
A partir del programa individual de cada usuari/a s’estableixen uns
objectius amb uns indicadors, de forma que davant del ventall
d’activitats, se seleccionen aquelles més especifiques, per cada
usuari segons perfil, preferències, necessitats... per tal d’aconseguir
l’objectiu assistencial definit segons cada persona.
Dins les noves activitats que es revisen, renoven i es programen
cada any - cal recordar que en el Programa Anual d’Activitats del
2014 hi ha unes 50 activitats) - destaquen les activitats són encara
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molt més específiques i van dirigides a les persones que necessiten
d’un suport més alt i molt més ajustat. Els usuaris i usuàries amb
aquest perfil poden disposar d’activitats en les que la ràtio és molt
més baixa i el treball pot ser molt més individualitzat. Dins d’aquestes,
destaquem l’activitat d’estimulació bassal que es realitza a diari a la Sala
Multisensorial de la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”, l’activitat de
psicomotricitat que a diari du a terme l’especialista en psicomotricitat i,
finalment, el suport en les diferents activitats que es requereix per part
de l’especialista en pràctiques de logopèdia.

Més flexibilitat: adaptació total a les necessitats de la persona
I volem destacar que amb la implantació del Nou Model d’Atenció
Diürna Adaptat al Centre Ocupacional a nivell d’activitats ens permet ser
flexibles, en quan a l’itinerari individual de les diferents persones que
atenem adaptant-lo segons el moment vital en que es trobi l’usuari/a,
podent sempre fer el seguiment continu a través de les diferents
avaluacions individuals de les activitats i poder-les canviar per una altra
quan sigui necessari.
Les activitats d’ajustament personal i social, com a recurs terapèutic per
a la millora en la qualitat de vida de l’usuari/a, permeten donar recursos
i eines a la persona per poder tenir una vida el màxim de plena i en la
que ell o ella sigui l’autèntic protagonista.
En el Nou Model d’Atenció Diürna Adaptat al Centre Ocupacional es
contempla un grup específic de persones que dins el seu itinerari
individual realitzen tasques pre-laborals durant la jornada. En
aquest sentit, el Nou Model ha permès derivar en una adaptació del
plantejament en l’atenció i les activitats programades ja que a causa
de les fluctuacions del mercat laboral cada cop és més costos trobar
tasques prelaborals adaptades als usuaris/es del centre.
En resum, la implantació del Nou Model al llarg d’aquests sis primers
mesos ha facilitat alhora l’increment,
ampliació i varietat d’activitats d’ajustament
personal, social, activitats pedagògiques i
educatives de tipus habilitador, rehabilitador
i integrador.

de les seves funcions i responsabilitats i sent conscients de la
conveniència de poder disposar de relleus naturals per determinats
llocs de treball o bé per potencials ampliacions de plantilla atenent
a necessitats estratègiques de l’FVO, des de la Direcció General es
dóna continuïtat – per segon any – al Pla de formació amb pràctiques
internes del personal d’atenció directa del Centre Ocupacional.

Les noves tècniques del Pla d’activitats
Concretament, a nivell de las Noves Tècniques principals
incorporades al Pla d’activitats, s’ha treballat la progressiva
incorporació de noves especialitats en logopèdia i reeducació del
llenguatge, i Psicomotricitat i Rehabilitació física.
• Especialitat en Logopèdia
Partint de la necessitat de millora en l’àmbit de la comunicació i del
llenguatge dels usuaris del Centre Ocupacional. L’objectiu d’aquesta
especialitat és millorar, mitjançant elements comunicatius, la qualitat
de vida de l’usuari/a, i en aquesta direcció s’ha estat treballant durant
aquests mesos i s’ha vist l’avenç de molts dels usuaris i usuàries
que han participat d’aquesta activitat. Inicialment es van valorar
les necessitats individuals de cada cas, a nivell comunicatiu i de
socialització, dissenyant i practicant estratègies i materials adequats
a cada cas concret dins l’àrea de la comunicació i el llenguatge,
per tal que es pogués extrapolar a la seva vida quotidiana. Partint
d’aquesta base s’han introduït a la seva rutina setmanal sessions
individuals, a la sala de logopèdia, on s’ha treballat cada cas segons
les necessitats individuals.
A banda, també s’han iniciat projectes per tal de facilitar les
dinàmiques diàries dels usuaris i usuàries al Centre. Per exemple,
s’ha portat a terme un projecte pictogràfic, mitjançant el Sistema

Paral·lelament a través del Programa General
de formació de la FVO i el Programa de
formació pràctica interna FVO amb la finalitat
de dotar coneixements necessaris segons
els requisits del Nou Model, s’han anat
formant als professionals d’atenció directa,
adquirint coneixements necessaris per tal
d’aconseguir l’especialització del personal
d’atenció directa requerida. Actualment hi
ha una continuïtat d’accions formatives en
tècniques d’atenció a la persona adulta amb
discapacitat intel·lectual iniciades l’any 2013
com la reeducació llenguatge i comunicació
alternativa, psicomotricitat i manteniment
físic, estimulació sensorial i musicoteràpia.
Són aprenentatges relacionats segons
diferents àrees de coneixement relacionades
directament amb les 8 àrees de treball del
Programa Individual.
Alhora, coneixedors del gran capital humà
integrat a l’FVO en possessió de titulació
universitària d’àmbit superior a l’exigida en el
lloc actualment ocupat, sent conscients de la
vàlua que suposa gestionar aquest talent atès
que són professionals que han demostrat una
gran dedicació i compromís en el compliment
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Rètol en llenguatge ARASAAC que indica l’entrada al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”

Sessió de psicomotricitat amb un grup d’usuaris i usuàries del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”

Augmentatiu de Comunicació Arasaac, retolant i marcant l’entorn
físic del Centre Ocupacional, aconseguint així que molts dels usuaris
augmentin els seu grau d’independència personal i social i eliminant
així certes barreres psicològiques que els limitaven, augmentant, al
mateix temps, el grau de confiança en ells mateixos, és a dir, millorant
la seva qualitat de vida.
Per tal de generalitzar al màxim el funcionament del sistema pictogràfic,
s’ha creat material, tan a nivell individual com grupal, per a l’ús de
tots els usuaris a les diferents activitats: calendaris, menús, horaris
d’activitats... coordinant el treball a nivell interdisciplinari, amb
educadors, altres especialistes com el de psicomotricitat i equip tècnic,
col·laborant i proporcionant idees, material i arribant a un consens
sobre l’ús d’aquest.
• Especialitat en Psicomotricitat
A principis d’any, s’ha posat en marxa el nou projecte de psicomotricitat,
dirigit a tots aquells usuaris del Centre Ocupacional que poden presentar
necessitats tant a nivell motriu, com a nivell cognitiu, relacional, social
o afectiu. Al llarg de la setmana, es duen a terme 5 sessions, en les
quals s’atenen a 34 usuari, agrupats segons les necessitats i interessos

propis. A dia d’avui, els usuaris mostren interès vers la nova activitat,
hi assisteixen contents, mostrant-se actius, amb ganes de proposar
i expressar els propis desitjos i que aquests es duguin a terme.
Aquestes sessions estan resultant un espai que convida a que
cada un d’ells puguin expressar interessos, desitjos, sentiments de
la manera que els resulta més còmoda, amb total llibertat, creant,
entre tots, un ambient de confiança, solidaritat i respecte vers tots
els companys i companyes.
Finalment, cal esmentar la rellevància de la programació d’espais de
coordinació des de la Direcció General, Direcció Tècnica del Centre
Ocupacional, equip tècnic, els educadors etc. on s’ha gestionat una
programació exhaustiva d’espais de reunions que donen suport
de forma continua a tots els professionals del centre. Així com la
Comissió del Nou Model d’Atenció Diürna que avalua i implementa
millores necessàries per tal d’anar ajustant i integrant el Nou Model.
I tota la coordinació amb la resta de Departaments i Serveis de l’FVO
amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la persona adulta
amb discapacitat intel·lectual.
Comissió del Nou Model d’Atenció Diürna
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Mural primer aniversari Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”

La Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”, un
centre amb 20 anys d’història
Sembla que va ser ahir quan vam celebrar
la inauguració de la Residència i Centre
de dia “Valldoriolf”, centre titularitat de
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) del Departament de Benestar
Social i Família - construït en la zona nord
dels terrenys propietat de la Fundació al
municipi de La Roca del Vallès i cedits
pel Patronat a l’ICASS - i gestionat per la
Fundació Privada Vallès Oriental per a
Disminuïts Psíquics (FVO) des de l’any 1994.
Començaven a entrar les primeres persones
amb discapacitat intel·lectual ateses, els
seus primer residents. Tot feia olor a nou i
es percebia un aire d’emoció, també d’il·lusió
i alegria. Es descobrien cadascun dels nous
espais de l’edifici i famílies, persones ateses
i professionals iniciàvem un projecte comú.
Cadascun dels membres de la gran família
de la Fundació estàvem molt emocionats i
satisfets amb l’obertura del nou centre que
donaria suport a més de 80 persones. Es
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complia un somni molt esperat i sortia a la
llum una nova realitat.
Ara, ja fa vint anys d’aquest ambiciós
començament. A partir d’aquell moment,
tot s’ha anat adaptant cada dia més a les
necessitats de les persones amb discapacitat
intel·lectual que atenem al centre amb
l’objectiu de dóna’ls-hi el millor servei
possible. No oblidem que elles són el nostre
motiu d’existència i cap a les quals està
enfocat el nostre projecte social; per això
volem anar sempre de la mà de la innovació
i incloure noves tècniques i recursos pel que
fa a tots els àmbits per millorar la qualitat de
vida d’aquestes persones.
Durant aquesta llarga trajectòria, han estat
molts els professionals, usuaris i usuàries
i les seves famílies que han passat per la
residència i que ha format part de la nostra
història i de la nostra gran família. Volem

aprofitar aquest escrit per dir-vos que
sense vosaltres res hagués estat el mateix
i per donar-vos les gràcies per confiar en
nosaltres i omplir d’alegria els passadissos
del centre. I volem fer una especial menció
als professionals que treballen diàriament a
la Residència oferint el millor de si mateixos i
atenent amb molta estima a tots/es aquells/es
que fan ús del servei.
Per commemorar el 20è aniversari de la
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” hem
realitzat un complet programa d’actes on
destaquem molt especialment el dissabte
29 de novembre on se celebrarà l’acte
institucional dels 20 anys dia que esperem
comptar amb la Consellera de Benestar
Social i Família, l’Hble. senyora Neus Munté.
I tots els professionals i famílies que ens han
acompanyat al llarg d’aquests 20 anys de
camí compartit. Una ocasió tan especial s’ho
mereix, no hi podeu faltar.

Sembla que va ser ahir, i ja han passat 20 anys!
Aquell passadís sense ningú, aquell menjador ple de taules i cadires buides, aquell ressò entre
les parets...tot s’ha anat omplint de vida en aquests vint anys. En el transcurs, han passat per la
meva vida moltes persones que a poc a poc m’han anat robant el cor, també en alguns casos
m’he hagut d’acomiadar. Cal dir que totes m’han deixat una empremta molt gran dins meu.
La casa ja és plena de vida. He rebut i he donat molta estima. L’esforç i l’entusiasme diari per
part de tots i totes ha fet que mica en mica s’hagi anat creant aquesta gran família que avui
som.
Gràcies a tots per formar part de la meva vida.
Palmira Garcia
Auxiliar tècnica educativa, Residencia i Centre de Dia “Valldoriolf”

Mis primeros recuerdos
Mis primeros recuerdos y anécdotas en la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” empiezan
cuando recibíamos la formación como cuidador-monitor en el colegio de educación especial
“Monserrat Montero” y realizábamos las primeras visitas al centro residencial aún en obras.
Veníamos de hacer prácticas en distintos centros de Barcelona, los cuales me parecieron
cerrados y oscuros, pero en éste entraba mucha luz a través de los techos y los grandes
ventanales de las aulas. También tenía un precioso jardín. Recuerdo que pensé que era un
buen lugar para trabajar y para que estas personas tan especiales tuvieran su hogar.
Todavía retengo en mi memoria como los primeros usuarios y usuarias iban entrando al
centro y la ilusión que nos hacía a todos/as. Sacábamos los plásticos de los colchones nuevos,
colocábamos los enseres en los armarios, hacíamos reuniones individuales para ir conociendo
a cada una de las personas que iban a formar parte del centro, etc. También recuerdo aquella
carta que nos escribieron los padres de Ana en su nombre contándonos las cosas que le
gustaban y las que no, como si lo hubiera escrito su propia hija, ¡Cuánto nos emocionamos!
Y poco a poco la casa se fue llenando: Miguel, Sebastià, Sacha, Pedro, Susana, Brígida, Eloi,
Conxita, Josep y Oscar, entre muchos otros.
Tantas anécdotas, tantas vivencias, tantas emociones en el recuerdo… Los ojos tan expresivos de Pedro, Jordi y Miguel se hicieron
inseparables. Aquellos baños en la piscina del jardín…ellos riendo estirados en las toallas sobre el césped tomando el sol. Cuando
llegaron los pequeños/as de las “Llars Mundet”… ¡Dios, qué ilusión nos hacía! Entre ellos estaban: Raquel, Ariadna, Rosarito, Mª
Antonia… ¡Qué guapos/as eran!
La primera Navidad, me disfracé de Papa Noel. Recuerdo los besos que me daba Fátima por toda la cara (creo que le recordaba a
su abuelo). Por otro lado, me viene a la cabeza los trabajos de adaptación con todos ellos a su nuevo ámbito (Fátima, en especial, no
estaba acostumbrada a dormir en cama, ni a utilizar el lavabo).
Poco a poco íbamos conociéndonos todos y todas a nivel personal, era muy emocionante y nos hacía mucha ilusión. Todo el personal
trabajábamos en equipo para que el hogar funcionara con esos grandes maestros que nos iban a hacer sentir tantas emociones
durante todos estos años.
Ángela Jiménez
Auxiliar tècnica educativa, Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”
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Programa 20è aniversari Residència
i Centre de Dia “Valldoriolf”
Per a celebrar aquests 20 anys de funcionament del centre, la Fundació
ha preparat diferents activitats i esdeveniments al llarg d’aquest any:
MAIG

Fotografia 20è aniversari amb tota la família de l’FVO.

JUNY

27

A les 16:30 hores: “Festa d’Estiu” per a totes les persones
ateses al centre i les seves famílies! Hi haurà barbacoa,
pastís i, sobretot, diversió assegurada.

SETEMBRE i OCTUBRE
•
•

Es convidarà a altres centres a passar un dia amb nosaltres, es prepararan
activitats per a gaudir d’una jornada tots plegats.
Participarem a la setmana esportiva on es convidarà a altres serveis de l’FVO.

NOVEMBRE

29

Gran festa d’aniversari. Comptarem amb la presència de la
Consellera de Benestar Social i Família, l’Hble. Senyora Neus
Munté, així com amb la companyia de tots aquells familiars,
professionals i, usuaris i usuàries que en algun moment de la
història del centre han passat per la casa. Es realitzaran diferents
parlaments, es projectaran diferents vídeos repassant la història
d’aquest projecte... farem una gran festa!

DESEMBRE

Cloenda del 20è aniversari amb la “Setmana dels Records”.

Simultàniament, es realitzaran altres commemoracions:
•

Es farà un llibre gegant on s’anotaran totes les anècdotes, experiències i emocions viscudes al centre,
i que vulgueu compartir amb tothom per entre tots formar el gran llibre del “20è aniversari”.

•

D’altra banda, es crearà un mural per a què llueixi al vestíbul de l’edifici amb les mans de tota la gent
que forma part del centre: treballadors/es i les persones ateses a l’entitat.

•

Finalment, es muntarà una exposició al vestíbul amb les 20 samarretes que s’han fet per totes i
cadascuna de les Festes d’Estiu de la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”.
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Els seus pares ens parlen de la seva experiència a la residència:
“Som en Ramón i l’Encarna i també som els pares de dos angelets,
en Sergio i en Ramón. Tots dos van néixer amb la síndrome de
Sanfilippo, que és una malaltia degenerativa que ha fet que els
nostres fills passessin per etapes molt diferents. Cal dir que nosaltres
com a pares, hem gaudit d’ells cada minut i ho continuem fent. Així
doncs, us volíem explicar la nostra experiència a la residència...
La gran família del centre residencial de l’FVO es va començar a
formar fa ja vint anys! En Sergio i en Ramón van entrar
caminant pels passadissos de la residència acabada
d’inaugurar; ens va costar moltes llàgrimes
deixar-los aquí, però, actualment, ens
alegrem molt d’haver-ho fet! Nosaltres
ens fèiem més grans i ells cada dia
col·laboraven menys. Com a pares,
és una tranquil·litat poder pensar
que si ens passa alguna cosa,
els nostres fills sempre tindran
un lloc on sabem que estaran
molt ben cuidats. Tot el
personal (no podem destacar
a uns per sobre dels altres)
val molt, i és que no només
tenen cura dels nostres fills,
sinó que també ens cuiden a
nosaltres (als pares) amb les
seves atencions i paraules.
Jo, com a mare, vaig estar
molt afectada. Però, a poc a
poc, he anat canviant i això
és gràcies als meus fills i a tot
el personal de la Residència i
Centre de Dia “Valldoriolf”, des
de la Direcció del centre a la resta
de treballadors i treballadores. No
oblidaré mai tota l’estima que em van
donar en el moments que vaig haver de
dir adéu al meu fill Ramón. Al centre, també
he trobat altres pares que m’han donat lliçons
d’amor, i al llarg de tots aquests anys he entès que
tots en la vida hem de viure el que ens ha tocat, cosa que
no canviaria per res perquè aquests nois i noies són un exemple a
seguir! Tots els dimecres, quan venim a visitar al nostre fill (i en vint
anys hem faltat molt pocs dies), en Sergio, i baixem pel passadís ens
trobem sempre amb algú que ens dóna lliçons de vida; totes aquestes
les procuro guardar i quedar-me-les per aplicar-les a la meva vida, i
aquestes coses són les que m’han fet canviar. En aquests moments,
encara que ens falti en Ramón, som els pares més feliços del món.”

En Sergio Sánchez va néixer a Caldes de
Montbui fa 37 anys, i des de fa vint viu a la
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”. Els
caps de setmana, marxa amb els seus pares
a casa i com que són de Sevilla, també el
porten llargues temporades de vacances allà,
on tota la família els hi fa costat per atendre el
millor possible al seu fill. Avui dia, en Sergio
necessita moltes atencions perquè ell ja no es
pot valer per si mateix.
En Sergio no pot comunicar-se amb paraules,
però sí amb els seus moviments, gestos i/o
expressions. A partir d’aquests podem saber
quan està bé i quan no. Sabem ben bé que
li agrada estar amb els seus pares, amb els
seus companys/es i monitors/es del centre
residencial.

Ramón Sánchez i Encarnación Garcia
Pares d’en Ramón i Sergio Sánchez

PUBLI
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L’artista de la Fundació
d’aquest número és en Joan
Ayza. En Joan té 60 anys
i viu amb la seva família a
Lliçà de Vall. Des de l’any
1990, assisteix cada dia al
Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces” i actualment,
forma part d’un dels grups de
suport intermitent.
En Joan és una persona molt discreta, amable i sempre està pendent per
si cal donar un cop de mà. Avui dia, en Joan realitza l’activitat anomenada
“Trencadís”, hi participa de manera molt activa i ja ha realitzat diferents
peces.
Hola Joan, com estàs en el centre?
Estic molt a gust en el taller, hi vinc content i m’ho passo molt bé
amb totes les activitats i sortides que fem. Durant tots els matins, faig
diferents activitats. Els dilluns faig l’activitat de trencadís i els dimarts
faig l’activitat de passeig. Amb l’equip d’handbol, entrenem i fem un
partidillo a la pista els dimecres. Els dijous faig el taller de cuina on
elaborem receptes; les apuntem a la nostra carpeta i al cantó hi posem
fotos dels aliments que hem fet servir. I els divendres, fem educació per
a la salut on parlem de temes relacionats amb el benestar. A les tardes
faig l’activitat de pre-laboral amb l’Abraham.
Portes molts anys al centre? Has fet amistats?
Jo em porto molt bé amb tota la gent del taller, sóc amic de tothom.
Ens pots explicar el que fas a l’activitat de trencadís?
Dins l’activitat “Trencadís” faig diferents coses: escullo un dibuix, trio
els colors de les rajoles de ceràmica que vull combinar i les tallo amb
les alicates en petits quadrats, enganxo les peces tallades amb cola i
omplo el dibuix. Una vegada la figura està acabada, s’omplen els espais
buits amb una pasta que es diu “grifi”; aquesta tècnica es diu mosaic.
Ara, començarem la tècnica del trencadís decorant un test, però aquí
les rajoles es trenquen amb el martell i queden trossos de diferents
formes i mides (aquests trossos són més grans), i després s’enganxen
amb ciment-cola i els espais buits s’omplen amb la pasta de “grifi”.
Quines peces portes ja fetes?
Ja n’he acabat algunes. He fet diversos sotagots i estalvis, una rosa de
Sant Jordi i ara estic decorant un test.

Quan surts del centre a la tarda, què fas?
M’agrada molt estar a casa tranquil amb la meva germana i el meu
cunyat, miro la tele i surto a passejar amb ells. Sempre que puc
ajudo a casa: cada dia em faig el llit, paro i desparo taula, frego el
terra, etc.
Moltes gràcies Joan per tot el que has compartit amb nosaltres! Hem
après moltes coses de la tècnica del trencadís i del mosaic.
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Dept. de
Recursos
Humans

La promoció de la salut en el lloc de treball: un
canvi en la cultura preventiva i una actitud 24h
Passem una part considerable de la nostra vida al lloc de treball
i els nostres estils de vida ens acompanyen també a la feina
de manera que si no fumem, seguim una dieta equilibrada,
evitem el sedentarisme, prevenim l’estrès, mantenim una
postura adequada durant la nostra jornada laboral i, a més a
més, l’entorn és favorable a aquests hàbits, els beneficis sobre
la nostra salut i benestar personal seran immediats.
L’evidència ens demostra que un bon estat de salut física i
emocional ajuda a mantenir un clima de treball agradable
(ens mostrem comunicatius, respectuosos i col·laboradors)
i a prevenir lesions (estem més atents als factors de risc, els
nostres músculs estan distesos i per tant menys susceptibles
de patir contractures).
Per això els centres de treball tenen un paper tan important en
el manteniment i la millora de la salut dels treballadors/es.
La Promoció de la Salut en el Lloc de Treball (PSLT) requereix
l’esforç en comú d’empresa i treballadors/es per a millorar la
salut i el benestar laboral mitjançant actuacions relacionades
amb:
•

L’organització del treball: promovent mesures de conciliació
laboral; facilitant la participació dels treballadors/es en
l’organització del treball i la presa de decisions; oferint
oportunitats de formació continuada i promoció interna; i
definint les funcions, normes i procediments associats als
diferents llocs de treball.

•

L’entorn de treball: fomentant el treball en equip i
cooperatiu; facilitant un entorn psico-socialment favorable; i
proporcionant llocs de treball segurs.

•

La persona: promovent la pràctica de l’esport; fomentant
l’alimentació saludable; i oferint ajuda per deixar de fumar
o combatre l’estrès.

L’objectiu dels programes de PSLT o Plans de Salut és influir
tant en les conductes dels treballadors/es com en les polítiques
de l’empresa per prevenir trastorns psicosomàtics, músculesquelètics o malalties cardiovasculars, per exemple. Es
tracta d’una relació de reciprocitat i beneficis compartits; i en
organitzacions com la nostra, aquesta premissa encara pren
més sentit. Cuidar-nos per cuidar millor els altres.
Sobre aquesta convicció, l’FVO va iniciar fa dos anys el seu
Programa de Promoció de la Salut en el Treball que s’ha
materialitzat en dues sessions formatives i diversos consells de
salut que han anat rebent tots els treballadors/es. La prevenció
de riscos, fins ara concebuda com la protecció davant els riscos
laborals inherents al lloc de treball, ara esdevé un concepte molt
més ampli que treballa sobre els diferents aspectes que afecten
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la nostra salut integral, dins i fora de la feina.
Això suposa un canvi en la cultura preventiva
que ja forma part de la nostra actitud i que
seguirem treballant des de la Fundació.
Dept. de Recursos Humans

El Pla de Gestió de l’FVO

Dept. de
Qualitat

Com cada any, l’FVO ha elaborat el seu programa de gestió
i ha establert els objectius i metes que es proposa assolir
durant aquest 2014. Amb aquest programa, no només es
dóna compliment a les normes internacionals amb les que està
certificada la Fundació, sinó que és requisit imprescindible
per avançar en la millorar contínua de cada àrea. D’aquesta
manera, l’entitat s’apropa allà on vol arribar: a la seva missió. El
programa ajudarà a aconseguir les línies estratègiques definides
pel Patronat de l’FVO.
Però l’èxit d’un programa de gestió depèn de com es defineixen
els objectius: com es concreten les accions necessàries per
assolir-los, quins recursos s’assignen o com es gestionen
aquests recursos. També és molt important definir els i les
responsables que vetllaran per l’execució de les accions
definides i la consecució final de l’objectiu. I per últim, hi ha
quelcom imprescindible, i és que els objectius han de poder-se
mesurar, s’han d’establir els indicadors que ens ajudin a saber

objectivament si s’han assolit les fites i s’ha
de fer un seguiment d’aquests indicadors.
Un pla de gestió és, doncs, tenir una
sistemàtica per la qual es planifiquin els
objectius a l’inici del cicle; es defineixin
i concretin tots els aspectes comentats
anteriorment
(responsables,
recursos,
actuacions, terminis, etc.); s’estableixin
indicadors mesurables amb els valors
desitjats que es pretenen obtenir; i també
tenir establerta una metodologia que permeti
fer la revisió periòdica de les dades per
esbrinar si estem complint amb les metes
proposades o ens estem desviant.
Per això, és tant important que els objectius
siguin mesurables i que s’estableixin

Representació gràfica dels objectius per aquest any i el seu seguiment a data 1 de juny del 2014
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indicadors, tal i com han expressat diferents autors i personalitats
relacionades amb el món de la gestió i de les organitzacions:
•

No es pot gestionar el que no es mesura (Peter Druker).

•

Si no ho mesura, només està practicant (Robert Galvin).

•

Si no ho mesura, la gent sabrà que no va de debò en quant
a complir-ho (James Belasco).

•

Les mesures són la clau. Si vostè no pot mesurar-ho, no
pot controlar-ho. Si no pot controlar-ho, no pot gestionarho. Si no pot gestionar-ho, no pot millorar-ho. (James
Harrington).

L’FVO té implantada aquesta sistemàtica i tota una sèrie d’eines

i recursos (aplicacions informàtiques, espais
de treball, procediments i impresos on
documentar tota la informació) assignats per
poder dur a terme aquesta tasca, i cada any
elabora el programa de gestió anual i en fa el
seguiment. Per aquest 2014, s’han establert
diferents objectius de les diverses àrees i ja
s’ha començat a treballar en les actuacions
de cada objectiu. Fins i tot, ja s’ha assolit
algun dels indicadors i per tant, objectius,
tot i que, els terminis estan planificats fins al
desembre.
Pilar Cantón Anguita
Tècnic del departament de Qualitat

Sobre l’envelliment
La visibilitat, la socialització, les relacions personals, la
investigació i les cures mèdiques han aconseguit augmentar
l’esperança de vida i millorar la qualitat d’aquesta vers les
persones amb discapacitat intel·lectual. Però, com s’afronten
des de la societat i els serveis les necessitats derivades de les
persones amb discapacitat intel·lectual, que actualment viuen
més anys que els seus progenitors i arriben a l’edat en què
apareixen malalties pròpies de l’envelliment?

Servei
d’Habitatge

“Las personas con discapacidad intelectual que envejecen
hoy, se encuentran dentro de un sistema familiar y social de
cuidados, que previamente no se ha adaptado a ellos. Y deben
afrontar los retos de la jubilación y el envejecimiento sobre todo
en el medio familiar y con una significativa carencia de apoyos.
Sin embargo, los adultos con discapacidad intelectual de hoy
vivirán en el futuro más que hace unos años, disfrutarán de
mejor salud, tendrán muchas más experiencias y envejecerán
con mayor dignidad que las generaciones anteriores”.
(Janick,1996) Miguel Ángel Verdugo
Sempre s’ha de tenir molt present que la qualitat de l’envelliment
dependrà molt dels factors personals i de la prevenció, l’Informe
SENECA (2008); un estudi sobre l’envelliment de les persones
amb discapacitat intel·lectual en una de les seves conclusions
diu: “A excepció de les persones amb Síndrome de Down i
altres síndromes, l’envelliment prematur de les persones amb
discapacitat intel·lectual lleu i moderada és el resultat de la
manca de programes de promoció de la salut, del poc accés
als serveis sanitaris i de la baixa qualitat de l’atenció sanitària i
social rebuda”.

•
•
•
•

estomatologia, etc.
Medicació: moltes persones prenen
medicació durant molts anys o tota la
vida.
Esdeveniments vitals: morts de familiars o
tutors, canvis de domicili, traumatismes,
etc.
També envelleixen els familiars i per
tant, disminueix el suport que poden
donar aquests.
Si la persona ha assistit a institucions,
com aquestes han influït en la seva
socialització.

Amb l’envelliment apareixen canvis bio-psicosocials que repercuteixen en la qualitat de vida,
reduint les capacitats i aptituds de la persona:
canvis en funcions sensorials, motores,
cognitives, personals i socials; canvis d’estils
de vida; es crea una major dependència, etc.
Així, les possibles afectacions a tenir més en
compte podrien ser:
En la salut física:
•
•
•

Augment de les malalties comuns.
Augment del risc de malaltia mental.
Poden aparèixer malalties degeneratives:
• Aparell locomotor.
• Demències.

En la personalitat:
En la prevenció, cal tenir en compte:
•
•
•

•
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Hàbits, mobilitat i consums.
Malalties; les comuns i les associades a determinades
síndromes:
• Síndrome de Down: tendència a patir cardiopaties,
demència tipus Alzheimer, problemes de tiroides.
• L’X Fràgil: poden haver problemes en vàlvules del cor.
• Prader-Willi: possibles problemes cardiovasculars i de
diabetis.
• Epilèpsia.
• Salut mental.
(A major grau de discapacitat intel·lectual i problemes
associats, abans es manifesten signes d’envelliment).
Atenció sanitària, seguiment dels cassos, oftalmologia,

•
•
•
•
•
•

Augment de la sensibilitat, major
irritabilitat i canvis d’humor.
Disminució del nivell de tolerància a la
frustració.
Apareixen o augmenten els trets de tipus
neuròtic: angoixa, fòbies, obsessions
Apareixen
i/o
s’intensifiquen
les
dificultats relacionals.
Els trastorns conductuals s’accentuen
Els trets relacionats amb trastorns
psicòtics associats es manifesten amb
major intensitat.
Les activitats s’adaptaran a les seves
possibilitats i al seu ritme, afavorint el
seu benestar físic i psíquic, i incidint

•

•

•
•

especialment en els aspectes positius de les seves
capacitats i personalitat.
El repte, és doncs, establir els serveis i la xarxa de suports
adequats per a garantir l’assistència en totes aquestes
possibles necessitats, i poder acompanyar a cada persona
en la seva evolució, tenint en compte els següents trets
principals:
Inclusió social, dret a la intimidat i l’autodeterminació.
Tenir en compte l’opinió de la persona amb discapacitat
intel·lectual pel que fa a les alternatives i decisions que
l’afectin.
Accés als recursos de Salut i Geriatria.
Poder accedir a serveis d’oci, ocupació i entreteniment.

•

Facilitar una residència o llar quan per
circumstàncies familiars o personals no
es pugui continuar vivint en el domicili
familiar.

En resum, s’han de garantir solucions:
•
•
•

Integradores.
Normalitzadores.
Que no fomentin la segregació.

Jordi Llorens Pumarola
Psicòleg del Servei d’Habitatge

Pla de Treball de la Comissió Tècnica de l’FVO

Comissió
Tècnica FVO

L’any 2012 es va constituir la Comissió Tècnica
com a nova línia de treball. Està constituïda
per diferents responsables de l’Àrea
d’Acolliment Residencial i l’Àrea d’Atenció
Diürna de la Fundació i és coordinada per les
direccions d’aquestes. Una de les funcions
més importants de la Comissió és treballar
de manera conjunta actuacions derivades
del Pla Estratègic pel període 2013 - 2016 de
l’FVO i assolir una transversalitat que permeti
compartir dinàmiques col·lectives. Però, la finalitat principal és
definir, planificar, analitzar i consensuar objectius comuns dins
les àrees que formen part d’un pla d’actuació anual, aportant
una visió tècnica, plural i el més homogènia possible donades
les concrecions i particularitats de cada àrea.
Com a objectiu de l’any 2014, s’ha plantejat planificar i
dissenyar els indicadors de qualitat del serveis d’Atenció
Diürna i l’Àrea Residencial de la Fundació. D’aquesta manera,
l’FVO té el repte de treballar durant aquest període anual, uns
indicadors d’acord amb l’organització; tenint en compte els
seus valors i objectius. Aquests indicadors volen ser una eina
per millorar i ajudar a garantir un nivell bàsic de qualitat dels
diferents serveis d’atenció de l’entitat, sempre orientant-los a
ser un suport i un punt d’atenció centrats en la persona amb
discapacitat intel·lectual.
Els indicadors són instruments de mesura que ens permeten
expressar quantitativament i qualitativament aspectes amb
relació al procés assistencial, habilitador, rehabilitador,
d’inclusió social, d’organització o el de gestió del servei, entre
d’altres; a més a més, els indicadors serveixen de guia per
avaluar l’adequació de l’activitat dels professionals vers la
persona amb discapacitat intel·lectual. Si mesurem de manera
periòdica i sistemàtica aquests indicadors, ens donen informació
del procés i les seves tendències; això permet identificar
oportunitats de millora, com també contribuir a introduir les
modificacions necessàries en el procés per tal d’aconseguir
una millora contínua de la qualitat dels serveis de l’FVO. Des de
la Comissió Tècnica, s’ha ideat elaborar un manual d’indicadors
de qualitat adaptats a cada servei, a partir de la detecció de les
necessitats concretes segons el perfil de cada usuari/a atès/a i
en funció de les vuit àrees de treball del seu Programa Individual:
Activitats de Vida Domèstica; Vida Comunitària; Aprenentatge
al llarg de la Vida; Treball i Ocupació; Salut i Seguretat; Social;
Conductual; i Protecció i Defensa.
Com s’ha comentat anteriorment, la Comissió Tècnica es
planifica les seves actuacions a partir d’un “Pla d’Actuació”
que comprèn diferents actuacions delegades per la Direcció
General. Actualment, es treballen diferents temes: es dóna

Comissió Tècnica de l’FVO en sessió de treball

continuïtat als projectes d’anys anteriors i
s’elaboren projectes nous en funció de les
necessitats i prioritats de la Fundació. Per
desenvolupar aquests projectes, directa o
indirectament, la Comissió es coordina de
manera conjunta amb altres departaments
de l’entitat.
Les diferents línies de treball delegades es
relacionen amb:
•

•
•
•
•
•
•

Millores tècniques a nivell de gestió
pel que fa a les dades de l’usuari/a
- necessitats relacionades amb la
informació de l’usuari/a
Participació en el Programa de Formació
de l’FVO a nivell de formació externa i de
formació pràctica interna
Participació en l’assignació de places per
a estudiants en pràctiques de diferents
universitats
Millores relacionades a l’hora de
consensuar protocols d’actuacions
Intercanvi d’informació de casos d’usuaris
i usuàries de cada servei d’atenció
Participació en l’organització de nous
recursos de la Fundació comuns als
serveis (per exemple, manuals comuns).
Participació
en
l’actualització
de
documentació compartida de l’FVO
(reglaments, qüestionaris de satisfacció
del client extern, etc.)

Des de la Comissió Tècnica es continuarà
treballant en la mateixa línia per assolir
l’objectiu principal que és l’optimització dels
serveis, el qual revertirà en la millora de la
qualitat en l’atenció de la persona amb
discapacitat intel·lectual.
Comissió Tècnica de l’FVO
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Objectius USAP 2014: sempre endavant, però amb els peus a terra!

Centre
Especial de
Treball “Xavier
Quincoces”

Aquest 2014 va començar amb bon peu amb l’estrena del nou
servei de bugaderia del Centre Especial de Treball (CET); anant
endavant com sempre. Els inicis il·lusionen i engegar un nou
projecte és sempre satisfactori perquè està carregat d’esperances
i somnis; especialment, quan del seu desplegament depèn,
no només la satisfacció del client que ens garanteix la feina,
sinó també la possibilitat de donar continuïtat als nous llocs de
treball que es creen. Tanmateix, l’aposta per un nou projecte
està carregat de responsabilitat i cal actuar amb coherència. És
en aquest sentit que al 2014 un dels objectius estratègics de
l’USAP és “consolidar l’ampliació del CET de Serveis Generals”
com a projecte que vol establir una metodologia de treball dins
aquest equip.
És una realitat que l’estabilitat dels serveis va molt lligada a la
professionalitat dels seus treballadors, al seu rendiment i la seva
polivalència. La formació és garantia de futur laboral i, per tant,
de consolidació dels llocs de treball posats en marxa. Per tot
plegat, l’ampliació del CET Serveis Generals té a veure amb
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la polivalència dels seus treballadors, que
garanteix la capacitat de resposta de l’equip
davant noves necessitats del client, sense
perjudici de la qualitat i l’estabilitat del servei
que es dóna.
D’aquesta manera, es pretén garantir
la formació dels peons, promovent
l’especialització i el coneixement tècnic
en la respectiva tasca i, a la vegada, la
possibilitat d’augmentar de mica en mica el
ventall de sortides laborals que s’ofereix als
treballadors, fomentant la pràctica variada
a diferents llocs i tasques. En essència, es
vol fer de cada lloc de treball un espai de
promoció i professionalització constant de
les persones amb discapacitat intel·lectual,
oferint formació; dotant al peó de més
competències i recursos; incentivant la

capacitat d’interacció amb diferents equips; oferint models de Es pretén per tant, detectar tendències
relació més rics i variats; i potenciant el creixement personal, evolutives importants, tan de cara al
creixement i la maduració com a l’inici
l’adaptació a l’entorn i la flexibilitat com a tret de conducta.
o la constatació del deteriorament en
La finalitat bàsica (continuar sempre endavant) està garantida, determinades àrees; fet que permet anticipar
però amb els peus a terra. Per això, aquest projecte es mesures preventives o, en casos extrems,
complementa amb un altre que consisteix en “l’exploració i començar a preparar una futura derivació
actualització dels recursos adaptatius del peons del CET i del vers un servei ocupacional més adient per
seu potencial i polivalència laboral”. Amb l’actualització dels aquella persona. En definitiva, són projectes
psicodiagnòstics individuals, ens avancem i fem previsió de que es complementen. Seguim endavant
futur perquè en aquesta aposta per la formació en competències amb el nostre propòsit, que no és altre que
vàries s’està tenint en compte el cas individual a tots els nivells: els serveis prestats pel CET es consolidin com
rendiment; potencial per l’assimilació d’experiències; capacitats a referent de qualitat -però amb els peus a
d’aprenentatge motor; espacial; capacitat de concentració; terra-, dotant als peons de les eines per ferd’expressió i comunicació; de captació de seqüencies i ho possible.
ritme; habilitats motrius; aspectes de personalitat que puguin
interactuar; és a dir, és fa una formació realista i ajustada a la Aurora Luna - Psicòloga clínica 7408
persona, que aporta a cadascú el que necessita.
Coordinadora USAP

Noves retallades en els recursos econòmics destinats als CET
Darrerament, estem rebent noticies referents a que aquest
2014 tornarem a patir retallades en les subvencions destinades
als Centres Especials de Treball (CET) i en altres programes per
a persones amb discapacitat intel·lectual o col·lectius d’exclusió
social.

Centre
Especial de
Treball “Xavier
Quincoces”

De mica en mica l’ofec és cada cop més gran. Estem en una
època de poda, seguint la tasca d’un símil jardiner, però aquí
les retallades van més enllà de les branques i del límit de temps
en què cal fer-la. S’està fent una poda massiva que va més enllà
de la tardor i que està esdevenint una tala incontrolada. Igual
que els arbres són els pulmons del planeta, la cura i l’atenció a
les persones més necessitades és símptoma d’humanitat i de la
maduresa d’una societat.
Els CET, amb les USAP, són serveis claus; i no només per
la millora de la qualitat de vida de les persones ateses, sinó
perquè aporten creixement i capacitat de treball que reverteix
en la societat. Cal tenir present que als CET hi treballen
persones que opten per una vida activa i normalitzada a través

del treball protegit, tot i tenir dret a acollir-se
a pensions no contributives ateses les seves
limitacions. Els CET potencien el treball i la
vida professional activa de persones amb
discapacitat intel·lectual, amb la qual cosa,
aquests organismes són com els arbres,
aporten aire net al sistema de la integració
sociolaboral d’aquestes persones.
Però la poda continua amb més i més
retallades. Enguany, ni tan sols s’arribarà
a cobrir el 50% de l’import que marca la
norma, amenaçant la supervivència de molts
CET i la seva salut, ofegant cada cop més a
les persones que més ho necessiten, i el que
és pitjor, posant en situació de risc la seva
continuïtat com a persones treballadores.
Aurora Luna - Psicòloga clínica 7408
Coordinadora USAP
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Àrea d’Atenció Diürna
Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces”
Sortida a Girona pel Temps de
Flors

Els participants de la sortida de Girona gaudint dels espais engalanats

El passat 15 de maig vam realitzar una sortida
a Girona amb els grups de l’activitat “Projecte
de vida” coincidint amb la festa popular del
Corpus Cristi i Arts Florals. Vam visitar tot el
casc antic de Girona, el qual estava engalanat
amb flors del temps i altres decoracions
molt acolorides i alegres, després vàrem
anar a dinar al Parc de la Devesa. Ens va
donar temps de visitar el Museu de l’Antiga
Carbonera de Girona i una petita exposició de
bonsais. Va fer un dia assolellat que va ens
permetre veure i gaudir la ciutat.
El motiu d’aquesta sortida es va fer amb
relació al treball que fem al centre amb els
oficis; en aquesta ocasió la professió a tractar
era la jardineria i tot el que envolta a aquesta
activitat.

L’Equip de bàsquet campió!

L’equip de bàsquet del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” es proclama guanyador

L’equip de bàsquet del Centre Ocupacional
“Xavier Quincoces” va guanyar el Torneig
Quadrangular del passat 5 de maig, al
qual vam participar convidats pel Centre
Ocupacional “El Trencadís”. S’ho van passar
molt bé i ja esperen amb ganes repetir un
altre torneig i trobar-se de nou amb tots els
equips! Mentrestant, seguiran entrenant!

Sortim al carrer per Sant Jordi!
Sant Jordi és un dia memorable, un
esdeveniment emblemàtic on s’entreguen
roses i llibres, somriures i alegries. Un any
més hem tingut l’oportunitat de mostrar i
vendre les nostres expressions artístiques
dels diversos tallers: taller temàtic, vímet,
reciclatge, trencadís i bijuteria. Així doncs,
vam muntar una parada al carrer Anselm
Clavé de Granollers davant l’espai juvenil el
GRA. El bon temps ens va acompanyar i ens
va venir a visitar molta gent. Un cop més,
agraïm el suport i els ànims rebuts. Va ser
una jornada molt maca que tots i totes vam
gaudir molt!
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Paradeta de Sant Jordi a Granollers

Àrea d’Acolliment Residencial
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”
Discoteca “Arena” tota una
experiència!

Passant-nos-ho bé a la festa del 5è aniversari de l’Associació d’Oci Inclusiu Sarau!

L’Associació d’Oci Inclusiu Sarau va organitzar
el passat 10 de maig una festa per celebrar
el seu 5è aniversari a la sala Arena Clàssic
de Barcelona, i nosaltres estàvem convidats.
Durant la setmana, vam estar esperant amb
il·lusió que arribés el moment. En arribar a
la discoteca, la rebuda va ser molt cordial i
tot estava molt ben organitzat i adaptat pels
usuaris i usuàries. Ens van donar pastes i
begudes. A la sala hi havia un animador que
anava engrescant a tothom! La música estava
molt bé i era molt variada; no van parar de
ballar en cap moment i van conèixer a molta
gent, sobretot, la Carme i l’Esperança. Estem
molt agraïdes d’haver compartit aquest
moment tan agradable amb ells/es!

Taller de mones a la Residència i
Centre de Dia

Un dels pastissos que vam fer per celebrar el dia de la mona!

Per quaresma, a la Residència i Centre de
Dia “Valldoriolf” vam organitzar un taller
de mones! Primer, un grup va fer una
petita sortida al supermercat per comprar
els ingredients necessaris per cuinar els
pastissos. I després, el dia 17 d’abril es
van realitzar, dins l’activitat del taller de
cuina, cinc mones decorades amb diferents
ornaments. Tots i totes van participar amb
molt d’entusiasme en l’elaboració dels
pastissos: van posar la xocolata, les ametlles,
les fuites confitades, les tradicionals plomes,
els populars pollets decoratius, etc. Va ser
molt divertit! Finalment, vam sortir al patí
totes juntes per tastar les mones...estaven
boníssimes!

Inaugurem la temporada
de platja!
A la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”
ja hem inaugurat la temporada de platja
aprofitant el bon temps que va fer durant
la Setmana Santa. Així, vam realitzar una
excursió a la platja de la ciutat de Mataró per
a fer un tast del què ens espera aquest estiu!

Al passeig marítim de la platja de Mataró gaudint del bon temps i la calor
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Àrea d’Acolliment Residencial
Servei d’Habitatge

Sortides amb el bon temps
Al llarg d’aquests mesos d’abril i maig, les diverses llars-residències
del Servei d’Habitatge de l’FVO han realitzat un munt d’activitats
i sortides. Tenen una agenda molt completa! Us deixem amb
algunes de les millors imatges...si en voleu més, les trobareu al
Facebook de la Fundació!

Al Parc del Laberint d’Horta a Barcelona

Gaudint del bon temps a la platja de Sant Pol de Mar

Fent un partit de dominó a una terrasseta

Visita a la ciutat de Lleida

Excursió al poble de Sant Miquel del Fai
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Renovació del contracte de gestió de la Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”
L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar
Social i Família ha fet arribar a l’FVO la pròrroga extraordinària per a l’any 2015 del
contracte que gestió de la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”.

Modificació Puntual i Pla de Reordenació Urbanística dels terrenys
propietat FVO
El passat divendres 9 de maig, l’arquitecte de l’FVO, Francesc Sala, es va reunir amb els
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a tractar la Modificació Puntual
i el Pla de Reordenació Urbanística
dels terrenys propietat de la Fundació
situats al paratge de Valldoriolf al terme
municipal de La Roca, on està previst
construir-hi, entre altres projectes,
el Centre de Rehabilitació Funcional
(CRF). L’arquitecte Francesc Sala va
presentar els canvis proposats pels
Serveis Tècnics i, una vegada revisats
pels tècnics municipals, aquests van
donar el vistiplau i van confirmar que la
proposta entrarà al Ple de l’Ajuntament
de La Roca del dia 29 de maig de 2014
amb un informe favorable, tal i com
Terrenys adjacents a les instal·lacions
l’Alcalde Rafael Ros ja havia comentat a
de l’FVO al paratge de Valldoriolf
la Direcció General de l’FVO.
Els grups municipals van aprovar la proposta de la Modificació Puntual al ple de
l’Ajuntament del dia 29 de maig de 2014 i, per tant, s’ha aconseguir un gran avanç amb
l’aprovació inicial i es podrà iniciar la seva exposició pública per a l’aprovació definitiva.
Pel que fa al Pla de Reordenació Urbanística dels terrenys, es va aprovar per Acord de
Junta de Govern del dia 05 de juny de 2014.

Preocupació del Patronat pel retard en els abonaments del Conveni
Plurianual per part de l’ICASS
L’FVO s’ha vist sorpresa pel retard en el pagament del Conveni Plurianual de les
transferències previstes corresponents als mesos de març i abril. S’ha justificat a la
Fundació que aquest retard és a causa de problemes interns de caràcter tècnic, i que
quedaran resolts a la segona quinzena de maig. Segons la conversació entre la Direcció
General de la Fundació i la Directora General de l’ICASS, Carmela Fortuny, no hi ha
d’haver cap dificultat en rebre el pagament a final de maig.
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L’FVO al Twitter!

Novetats del Patronat sobre el
projecte de la nova llar-residència
de Granollers
Les obres de la nova llar-residència de
Granollers es van paralitzar de manera
puntual perquè l’empresa constructora va
entrar en concurs de creditors. El mes d’abril,
el Departament Jurídic de la Fundació va
començar a negociar amb l’administrador
concursal, l’acord pel qual s’ha denunciat
l’incompliment del contracte per part de
l’empresa
Construcciones
Solius
S.A.
L’objectiu ha sigut liquidar el contracte
compensant el cost de la darrera certificació
pendent de liquidar amb la penalització
definida per rescissió del contracte. El passat
22 de maig, la Direcció General de l’FVO va
firmar la resolució del contracte amb aquesta
empresa constructora.
Per acabar l’edificació d’aquest nou servei,
l’FVO ha signat un nou contracte amb l’empresa
Excavacions i Obres Públiques Requena S.A.
-tal i com el Patronat va aprovar en la seva
darrera reunió del passat 24 d’abril- per tal de
reprendre les obres el proper 16 de juny. Una
vegada acabada la construcció, el Patronat
de l’FVO estudiarà els diferents usos que se
li pot donar a l’edifici fins que el Departament
de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya contempli la concertació de places

El passat dia 3 d’abril es va posar en marxa el
Twitter oficial de la Fundació Privada Vallès Oriental.
Twitter és un servei de “microblogging” que permet
als seus usuaris i usuàries enviar i llegir missatges
d’una longitud màxima de 140 caràcters. Els missatges
que escriu un mateix es mostren a la pàgina de perfil i
són enviats de forma immediata a les persones que han
triat l’opció de rebre’ls. És una manera ràpida d’informar
i d’informar-se.
Qui tingui un compte a la xarxa ens podreu trobar inserint al cercador
“FVO” o “@fvo_cat” i si no en teniu però voleu consultar el que diem podeu entrar a:
https://twitter.com/fvo_cat; aquí hi trobareu les últimes novetats de la Fundació, així com
notícies interessants sobre l’àmbit social.

El blog dels usuaris i usuàries de l’FVO, nova eina de comunicació
Els usuaris i usuàries de la Fundació Privada Vallès Oriental ja disposen del seu propi
blog, una eina comunicativa més per a seguir informant a les famílies i tutors del que
fan les persones ateses a l’entitat. Sota el títol FVO en directe, els usuaris i usuàries
dels diferents serveis aniran publicant entrades sobre el seu dia a dia a la Fundació.
En aquesta primera fase, seran els usuaris i usuàries del Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces” els encarregats de fer els textos i les fotografies, seran els nous periodistes i
fotògrafs de l’FVO!
En el blog podrem trobar textos sobre algun tema interessant, activitats, festes, sortides
i esports; i fins i tot, hi haurà un apartat anomenat “Estació meteorològica”, en el qual
s’aniran penjant dades recollides a diari i també articles amb relació al temps i al medi
ambient. Si voleu consultar-lo, entreu a:
www.fundacioprivadavallesoriental.wordpress.com

Dos nous clients al CET Servei de
Manipulats
El passat mes de maig es van incorporar dues
noves empreses a la cartera de clients del CET
Servei de Manipulats. Concretament, TI Group
Automotive Systems dedicats a la fabricació
de components, peces i accessoris pel sector
de l’automoció i amb els que ja els hi fem el
manteniment de les zones verdes de les seves
instal·lacions a Montornès del Vallès, i BCN
Fashion Group ubicats a Barcelona i dedicats
al sector tèxtil.

Vista de la pàgina d’inici del blog “FVO en directe”
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