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Silenci, olor de nou... els primers residents de la 
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” inicien 
una nova etapa de vida a la seva nova casa. Els 
professionals amb molts nervis i il·lusió per fer-ho 
el més bé possible i donar el millor de si mateixos 
per tal que els residents gaudeixin d’aquest nou 
cicle. I la Direcció General i el Patronat de la 
Fundació Privada Vallès Oriental satisfets dels 

resultats del treball conjunt amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials (ICASS) del Departament de Benestar Social que ha fet possible la 
inauguració, el 26 de novembre de 1994, d’aquest servei residencial per 
als grans disminuïts intel·lectuals de Granollers i comarca. D’aquesta data 
tan especial ja fa 20 anys!

Dues dècades on tots i cadascun dels professionals que han passat per la 
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” han donat el 120% de sí mateixos 
per fer la vida el més acollidora possible als seus residents els quals, per 
diferents motius, no podien rebre l’atenció requerida al seu entorn familiar 
però que a la Residència poden gaudir de la seva segona casa completament 
adaptada a les seves necessitats assistencials. Al llarg d’aquests anys les 
famílies també ens han ajudat a millorar cada dia una mica més, en un 
aprenentatge conjunt en la millora de la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual ateses. És per a tots ells que aquest 2014, i 
en especial al darrer trimestre, s’ha dissenyat un programa d’activitats de 
celebració dels vint anys que el Centre va obrir les seves portes. I un dels 
moments més especials serà la cloenda d’aquest programa d’activitats, 
l’acte institucional del 20è aniversari amb la Consellera de Benestar Social 
i Família, Neus Munté.

Les pàgines d’aquest Batec de tardor estan impregnades d’aquesta alegria 
i il·lusió de l’aniversari de la Residència, però també recollim altres notícies 
interessants com el reportatge especial de la celebració de la quarta 
edició de la Festa de Famílies de l’FVO, les seccions habituals com són en 
primera persona i l’artista de la Fundació, articles tècnics, el recull de les 
principals notícies institucionals o el resum de les activitats i sortides de 
les àrees de la Fundació. I també estem d’estrena: avui us presentem la 
nova secció @TIC a l’FVO on informarem dels diversos projectes que duu a 
terme la Fundació vinculats a les noves tecnologies. Esperem que gaudiu 
de la lectura!

2

3

6

8

9

10

18

23

Editorial

El tema
Celebrant els 20 anys de l’obertura 
de la Residència i Centre de Dia 
“Valldoriolf”.

A destacar
Celebrem la quarta edició de la 
Festa de Famílies de l’FVO.

En primera persona
’Ismael Martínez Coto.

L’artista FVO
Salvador García Nicolau.

Articles
• La formació, una constant a l’FVO.
• La Revisió del Sistema per la 

Direcció.
• El treball com a font de 

creixement.

La fundació informa

Notícies

14
@TIC a l’FVO
• Projecte d’Estimulació Sensorial.
• Valoració noves tecnologies al 

Centre Ocupacional “Xavier 
Quincoces” (sala multimèdia/
kinect XBOX).



3

EL TEMA

El 26 de novembre de 2014, la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”, 
gestionada per la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO), celebrarà 20 
anys de l’obertura de les seves portes. Per a la gran família de l’FVO es 
tracta d’un aniversari molt especial, són 20 anys d’un gran projecte: tenir 
cura de persones amb discapacitat intel·lectual profunda i severa, uns 
anys plens de moments molt tendres, grans anècdotes i d’aprenentatge 
conjunt entre els professionals, les persones que atenem i les seves 
famílies.

Per tal que aquest projecte social continuï creixent, i per recordar els 
millors moments d’aquestes dues dècades de camí plegats, l’FVO ha 
realitzat un programa d’actes commemoratius que compta amb la 
participació de tots els professionals i famílies que ens han acompanyat 
al llarg d’aquests 20 anys.

Per recordar els millors moments d’aquestes dues dècades de camí 
plegats, l’FVO està elaborant un gran llibre que reculli els 
millors records, frases evocadores, fotografies... allò que 
els professionals i famílies que ens han acompanyat al 
llarg d’aquests 20 anys vulguin compartir amb nosaltres 
tot acostant-se a la recepció de la Residència. A més, a 
la recepció també es pot gaudir del mural amb les mans 
pintades de tots els professionals i persones ateses que 
ofereixen els seus millors desitjos en aquest aniversari i 
una gran exposició de les 20 samarretes commemoratives 
de els festes d’estiu anual. Fan molt de goig!
Per aquests mesos d’octubre i novembre, també s’han 
planificat diverses activitats commemoratives: 

• Es convidarà a altres centres a passar un dia a la 
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”.

• Se celebrarà la setmana esportiva, convidant a 
participar als altres serveis de l’FVO.

•	 Celebració de l’acte institucional dels 20 anys 
de la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”: el 
proper dissabte 29 de novembre, a les 12h., amb la 
presència de l’Hble. Sra. Neus Munté, Consellera de 
Benestar Social i Família. Un dia molt emocionant 
per a tots i totes ja que entregarem la fotografia de 
record que ens vam fer al mes de maig!

• Cloenda de l’aniversari amb la “Setmana dels 
Records” on les persones ateses revisaran 
fotografies, vídeos, records... d’aquestes dues 
dècades d’història.

La “Festa d’Estiu” de la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”, tot 
un èxit!

El divendres 27 de juny es va celebrar la “Festa d’Estiu” de la 
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” coincidint amb el vintè 
aniversari del centre; una data molt especial per tota la gran família 
de la Fundació.

A les 16 hores la gent va començar a arribar a la recepció de 
l’edifici, la qual estava decorada amb les samarretes de cadascun 
dels anteriors aniversaris i altres guarniments de festeig. A la festa, 
també hi va assistir l’honorable alcalde de La Roca del Vallès, Rafael 
Ros. Aquest any, tot el personal i les persones ateses al centre 
vestien una samarreta de color fúcsia estampada amb un dibuix 
d’un pastís fet per la Laia, una usuària de la Residència, fent que 
l’ambient s’omplís de color i alegria.

Celebrant els 20 anys de l’obertura de la 
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”
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El Director General de l’FVO, Juan M. Monsalve, va donar el tret 
de sortida amb un parlament que donava la benvinguda a totes les 
persones assistents i comentava les últimes novetats de la institució 
com per exemple, la construcció de la primera fase de la nova llar-
residència de Granollers, l’evolució del projecte de la casa de lleure 
o del Centre de Rehabilitació Funcional. Tot seguit, la Directora de la 
Residència, Rosa Raurich, va presentar un vídeo sorpresa protagonitzat 
per les persones ateses al centre i tot el personal; es tracta d’un 
muntatge audiovisual amb la popular cançó “Happy” que té com a 
objectiu transmetre l’entusiasme que es viu dia rere dia a la Residència. 
Els espectadors i espectadores vam gaudir molt de la sorpresa, va ser 
un vídeo molt emotiu!

Un cop finalitzada l’exhibició, vam anar passant al jardí on ens esperaven 
tots els usuaris i usuàries per a iniciar la gran festa! La música ja sonava 
fa estona de la mà del discjòquei de la casa, Javi Tuarez, i es podia veure 
als primers ballarins/es. Vam gaudir d’un espectacle que ens van oferir 
les persones ateses al centre i després, d’una coreografia molt moguda 
interpretada per les auxiliars tècniques educatives de la Residència! 
Després, tots i totes vam sortir a la pista i vam gaudir de la música una 
bona estona per després passar a un número de malabars molt divertit 
preparat per en Jordi Xandri (germà d’un dels usuaris). Finalment, vam 
acomiadar la festa amb un sopar de barbacoa tots plegats!

Volem agrair a tots i totes els que vau fer possible aquesta jornada, 
sense vosaltres no hagués estat el mateix. Us esperem el dia 29 de 
novembre a la festa d’aniversari! Arreveure!

Recordant la història del centre

Els orígens de la Fundació Privada Vallés Oriental (FVO) es 
remunten a l’any 1965, quan un grup de pares preocupats 
per la qualitat de vida i el futur dels seus fills i filles amb 
discapacitat intel·lectual, van decidir constituir a Granollers 
l’Associació Patronat Comarcal de Pares de persones amb 
Disminució Psíquica, amb la finalitat de fomentar la seva 
assistència, recuperació i ensenyament. Entre els seus 
objectius inicials, l’Associació Patronat Comarcal de Pares 
de Persones amb Disminució Psíquica tenia el d’oferir 
un servei residencial als grans disminuïts psíquics de 
Granollers i comarca: un servei que acollís a persones que, 
per diferents motius, no podien rebre l’atenció necessària 
al seu entorn familiar. Per fer realitat aquest projecte, la 
junta directiva de l’associació va iniciar contactes amb el 
conseller de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, 
Antoni Comas i Balldellou, per proposar la construcció 
d’una residència per a grans disminuïts psíquics. Després 
de diverses reunions de treball, la proposta fou assumida 
pel conseller, un cop aprovat el procés per a l‘execució 
d’aquest projecte. Entre els acords pactats, l’associació 
es comprometia a cedir, a l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar Social 
la finca on s’edificaria la residència i centre de dia.

Així, en l’assemblea general celebrada per l’associació el 
10 de febrer del 1990, es va adoptar per unanimitat l’acord 
de “cedir a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
(ICASS) de la Generalitat de Catalunya 15.812,5 metres 
quadrats de la part nord de la finca situada en el terme 
municipal de la Roca del Vallès, propietat d’aquest Patronat, 
per destinar-la a la construcció d’un centre per a profunds 
amb les següents condicions: la cessió serà per un termini 
de noranta-nou anys, mentre serveixi per a l’atenció de 
disminuïts i tinguin preferència per entrar-hi els afectats de 
la comarca del Vallès Oriental.

Posteriorment es van iniciar les obres de construcció, que 
van finalitzar l’estiu de 1994. Durant el període que van 
durar els treballs es va constituir la Fundació Privada Vallès 
Oriental per Disminuïts Psíquics (FVO) per desig unànime 
de l’Associació Patronat Comarcal de Pares de Persones 
amb Disminució Psíquica, cedint a la Fundació tots els 
bens patrimonials i, entre ells, la finca que dona el dret de 
superfície a l’ICASS per a la construcció de la residència 
centre de dia.

El nou centre, construït en un sol pla de 2.700 metres 
quadrats, va entrar en funcionament el 5 d’octubre de 1994 
i va ser inaugurat el 26 de novembre d’aquell mateix any pel 
conseller Antoni Comas.

Diferents moments de la Festa d’Estiu de la Residència celebrant 
els 20 anys del Centre
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Entré en un mundo desconocido para mí, me costó al principio, y como todo en la vida es un 
aprendizaje, el mayor aprendizaje de mi vida lo acabaré aquí.

Con ellos aprendemos tantas cosas… y te aportan tanto, que das valor a las cosas que realmente 
lo tienen. Nos hacen reír, llorar… 

Lo que más me emociona es como se comunican con la mirada, su sonrisa, o su expresión, 
cuando no pueden hacerlo con palabras. Cuando hacemos salidas por la comunidad, me gusta 
ver como disfrutan de las actividades del exterior.

Ha sido una de mis mayores experiencias en la vida de la cual me siento realizada.

Rosa Bernabé 
Auxiliar Técnico Educativa de la Residencia “Valldoriolf”

La meva experiència al Centre

Fa 18 anys que estic a la Residència i voldria exposar la meva experiència al centre. Puc dir que he passat per tots els torns; he estat 
en torn de nit, de tarda i, actualment, estic en el torn de matí. 

Tinc moltes anècdotes! Però recordo amb especial estima a la Conxita i la Rosario, usuàries del centre que anaven a sopar fa molts 
anys cada dissabte a la casa del senyor Quincoces. S’ho passaven molt bé, però quan tornaven, la Conxita rondinava perquè volia anar 
a la discoteca; s’enfadava amb nosaltres, les monitores de nit, i feia de les seves: s’aixecava per la nit d’amagat i buscava iogurts a la 
nevera, picava a les portes dels companys/es o es posava a fer gimnàstica (era la seva passió).

Una altra anècdota, va ser quan una usuària, fent també de les seves, va agafar una infermera que era molt joveneta amb recent 
acabada la carrera i la va remullar a les dutxes sense que ella pogués fer res per evitar-ho.

D’altra banda, un dia vaig proposar de portar unes tortugues al centre i, a partir d’aquí, vam tenir diferents animalets al centre 
com: conillets d’Índies, ocells, peixos i, fins i tot, un aneguet. M’agradava perquè la majoria gaudien cuidant-los: els pentinaven, els 
acariciaven, els hi donaven el menjar, etc. Era una experiència molt agradable de veure perquè el que se’ls hi oferia els hi agradava. 
Amb relació als tallers de cuina, m’agraden molt i he fet molts amb ells/es. Plegats, hem elaborat un munt de pastissos! Els hi agraden 
molt, però per mantenir la línia també hem fet tallers d’infusions.

Hi ha usuaris i usuàries amb els que congenies molt i et deixen entrar molt dins seu fins arribar 
a una complicitat molt maca. Era el cas d’en Josep, que sempre s’havia de fer el que ell deia, 
però de mica en mica va deixar-me que el portés a llocs nous i que li ensenyés coses diferents, 
que al final li van agradar; com per exemple, sortir al pati a escoltar el cant dels ocells o els 
sorolls de la natura, anar a prendre un refresc a Granollers, escoltar música diversa, participar 
en excursions...acceptava les meves bromes i rèiem junts. Tanmateix, m’he trobat amb ells i 
elles fora de la feina; voluntàriament els he portat a berenar a fora del centre, gaudeixo quan 
els veig tan contents i a més, són molt agraïts...t’omplen de petons i abraçades.

Em queda poc per jubilar-me i volia expressar les meves vivències. SEMPRE tindré molts bons 
records de la residència, m’he sentit estimada i apreciada per totes les persones que formen 
part d’aquest centre i he intentat donar el mateix de mi a tots ells i totes elles.

Julia de la Torre
Auxiliar tècnica educativa de la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”

A pROp
Una de mis mayores experiencias en la vida
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El diumenge 28 de setembre, la Fundació 
Privada Vallès Oriental (FVO) ha celebrat la 
quarta edició de la Festa de Famílies de l’FVO. 
Una jornada lúdico-festiva que agermana 
a les persones ateses als diferents centres 
i serveis de l’entitat, les seves famílies, els 
professionals de la Fundació i aquells amics i 
amigues que ens volen acompanyar.
 
La festa s’ha iniciat amb unes paraules 
d’Esteve Marqués, President del Patronat 
de l’FVO, el qual ha agraït l’assistència de 
les famílies i ha recordat la importància “del 
compromís de les famílies i els professionals 
de la Fundació per tal que la Festa sigui un 
nou èxit i faci participar i gaudir d’un gran 
dia a totes les persones amb discapacitat 
ateses als centres i serveis de la Fundació”. 
Mentre l’equip de professionals voluntaris 
de la Fundació ha preparat l’equipament 
per a realitzar les activitats esportives, els 
assistents han pogut participar en una rifa 
amb objectes elaborats pels usuaris i usuàries 

a les diferents activitats i tallers terapèutics 
dels centres i serveis de la Fundació. També 
es han pogut visitar, i rebre tota la informació, 
a les parades informatives realitzades pel 
Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”, la 
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” i del 
Servei d’Habitatge de l’FVO.

A continuació, s’ha iniciat el programa 
d’activitats. Una proposta esportiva i lúdica 
pensada per tal que tothom hi pugui 
participar. En concret, a la nau del Centre 
Especial de Treball s’ha realitzat un divertit 
circuit de proves inspirades en el món del 
circ. I a la pista esportiva estava previst 
realitzar curses d’atletisme, partits de futbol, 
handbol, bàsquet, bitlles, petanca i una 
gincana adaptada. Però a causa del mal 
temps, només s’han dut a terme les partides 
de bitlles i petanca i la gincana adaptada.

Com en anteriors edicions, a la sala Silvia 
Ramada els assistents a la festa han 

descansat una estona veient l’exposició dels 
diferents vídeos de l’FVO, tant institucionals 
com aquells de les activitats concretes que es 
realitzen a les àrees de l’entitat.
 
Com a novetat d’aquest any, l’FVO ha comptat 
amb la col·laboració del Club Karate SHIHO-
WARI que amb el lideratge del mestre Leoncio 
Garcia ens ha realitzat una espectacular 
demostració d’arts marcials. 

Passada les dues del migdia, i tot i la pluja, 
els més de 300 assistents han passat a la 
nau industrial del Centre Especial de Treball 
“Xavier Quincoces” per gaudir d’una gran 
paella que enguany estava més deliciosa que 
mai.

Finalment, una cloenda musical molt 
especial. L’auxiliar tècnic educatiu de la 
Residència Javier Arenas Tuárez ha realitzat 
una sessió de dj que ha fet ballar, i molt, a 
tothom.

Celebrem la quarta edició de la Festa de 
Famílies de l’FVO

Esteve Marqués, President del Patronat de l’FVO, durant el discurs inaugural de la jornada

Més de 300 persones han compartit aquesta jornada 

festiva a les instal·lacions de la Fundació

Esport, música, demostracions d’arts marcials i una gran paella 

principals punts forts de la diada
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Visitant les parades informatives Una gran participació a la rifa!

Gincana adaptada a la pista esportiva Partida de petanca a la pista esportiva

Projecció de vídeos a la sala Silvia Ramada Demostració d’arts marcials del Club Karate SHIHO-WARI

Paellada per dinar Ball de fi de festa
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PUBLI

Entrevistem a l’Ismael Martínez Coto, un jove de 20 anys que resideix juntament amb els seus 
pares	 i	el	seu	germà	a	Santa	Maria	de	Palautordera.	És	un	noi	que	ha	finalitzat	 la	seva	etapa	
escolar i des de mitjans de setembre assisteix al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”.

Durant el primer mes d’assistència al centre, participa de les diferents activitats que s’hi realitzen, 
fins	 a	 poder	 triar	 les	 que	més	 li	 han	 agradat	més	 endavant,	 i	 després	 s’elaborarà,	 de	manera	
conjunta amb el seu educador, el seu itinerari individual diari.

Tot seguit li preguntem a l’Ismael com li està anant tot aquest procés:

Hola Ismael, ¿cómo estás?
Bien, tenía ganas de empezar en el Centro Ocupacional, echo de menos un poco 

el colegio aunque hay compañeros de la escuela que también están aquí.

¿Con quién estás en el grupo?
Mi monitora es la Reme y he hecho algún amigo en el grupo, el 

Pepe y el Víctor.

¿Estás probando actividades?
Sí, los primeros días estaba con Reme haciendo sus 
actividades, y hasta ahora he estado participando en 
diferentes actividades con distintos monitores.

¿Cuáles has probado y qué te han parecido?
He hecho taller de cestos de mimbre, huerto, informática 
en el ordenador haciendo memoris y sumas; en la 
sala multimedia con la pantalla grande hemos estado 
hablando sobre el cambio climático.

¿Has estado en alguna actividad de deporte?
Sí, he hecho hándbol con Cristina y he entrenado con el 

equipo, me ha gustado mucho y seguro que me apuntaré 
los miércoles por la mañana.

¿Alguna más que hayas probado y te haya gustado?
Con el grupo de taller temático estuvimos recortando estrellas 

y mariposas; con Cristina en Jardín Botánico quitamos las malas 
hierbas; en el taller de oficios con Abraham estuvimos montando 

cajas de cartón y en lecto-escritura copié en un bloc de escritura.

¿Tienes ganas de tener tu horario?
Sí, más o menos ya sé lo que me gustaría hacer, hablaré con Reme para hacerlo.

Ismael, ¿en tu tiempo libre qué haces?
Los fines de semana voy al esplai AFADIS, algunos chicos del Centro también van. Vamos al 
cine, al Cosmocaixa... hacemos diferentes salidas.
 
¿Y en casa qué te gusta hacer?
Me gusta jugar con el ordenador y leer.

Ismael muchas gracias por responder a las preguntes y deseamos que estés muy bien en el centro 
y disfrutes mucho de las actividades que hacemos. Una de les grans aficions de l’Ismael és jugar 

amb l’ordinador
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L’artista de la Fundació d’aquest 

número és en Salvador García 

Nicolau. En Salvador des que 

està atès al Centre Ocupacional 

“Xavier Quincoces” i a la Llar-

Residència “Jaume Gregori” sempre 

ha demostrat les seves habilitats 

artístiques.

PUBLI

Li	 agrada	molt	 cantar,	 aprofita	 qualsevol	 ocasió	 per	 cantar-nos	 una	
cançó: els aniversaris, les festes dels pobles, les estones lliures a la 
llar...	i	als	seus	companys	i	companyes	els	agrada	molt	sentir-lo.	Ens	
explica la seva relació amb la música.  

T’agrada cantar? 
Si, m’agrada molt cantar. Quan canto la gent pica de mans i m’agrada 
veure els seus ulls contents d’escoltar-me.

A quina edat vas començar a cantar?
Vaig començar a cantar quan era molt petit. Als meus pares els hi 
agradava molt veure’m cantar, això m’animava a continuar cantant. 
Ells sempre m’aplaudien molt.

On vas aprendre a cantar?
Vaig aprendre a cantar a una escola del monestir de Montserrat.

Quin mètode utilitzes per aprendre les cançons?
M’aprenc les cançons d’escoltar-les a la radio. Fa un temps passava 
molta estona amb als auriculars escoltant música.
Qui ha estat el teu mestre de música?
Es diu Ricardo Broli, em va ensenyar moltes coses. Aprenia per mitjà 
de partitures i cantava Do, Re, Mi, Fa, Sol.

Quin tipus de música prefereixes?
M’agrada la música clàssica.

Quins cantants t’agraden?
The Beatles, Luis Aguilar, Rocío Durcal...

En quins llocs has cantat?
He cantant a l’església, al Remei, a la ermita de Palau, també he 
cantant en una coral que es diu el “Lliri Blanc”.

De totes les cançons que escoltes, quina t’agrada més?
“El meu avi”.

Què sents quan cantes?
El meu cor es mou, batega més ràpid, sento que estic viu i molt feliç.

Saps tocar algun instrument?
Si, toco l’acordió. Ho vaig aprendre a tocar jo sol i ara ho faig molt bé. 
M’agrada cantar amb l’acordió la cançó “la bella Lola”.
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Les necessitats i expectatives de les persones amb discapacitat, 
les seves famílies i del seu entorn constitueixen la nostra raó 
de ser. Però aquesta fita no seria assolible, sense la dedicació 
i compromís dels professionals que dia rere dia s’esforcen i 
aporten el seu granet de sorra malgrat les circumstàncies de 
crisi conjuntural que hem de suportar i que en cap cas està 
repercutint en la qualitat del servei que reben els nostres 
usuaris.

El desenvolupament i potenciació de les competències i dels 
coneixements dels nostres professionals en coherència amb la 
nostra missió, visió i valors, és un dels principis bàsics de que 
ajuden a vertebrar tots els esforços en millorar la qualitat de vida 
de les persones ateses a la Fundació.

En aquest sentit, la gestió dels recursos humans, com a element 
facilitador del desenvolupament de les persones que treballen 
a la nostra entitat, articula un conjunt de polítiques orientades 
a adequar, millorar i evolucionar la formació i qualificació 
dels professionals mitjançant l’adquisició de coneixements i 
habilitats que contribueixen al desenvolupament i l’assoliment 
dels reptes estratègics de manera eficient i coherent amb els 
objectius i valors institucionals.

La formació és una constant a l’FVO: formació dels quadres 
directius per promoure el desenvolupament professional de 
les persones que ocupen llocs de responsabilitat potenciant 
i desenvolupant les seves capacitats i habilitats directives; 
formació adreçada al personal d’atenció directa centrada 
en millorar els coneixements que tenim de les afectacions 
dels nostres usuaris i en la millora dels recursos personals i 
professionals dels equips; formació del personal d’atenció 
indirecta, que desenvolupen una important tasca de suport per 
aconseguir el bon funcionament operatiu; i formació adreçada a 
les persones amb discapacitat integrades en el Centre Especial 
de Treball per incrementar la seva polivalència i mobilitat 
funcional.

La formació, una constant a l’FVO

Dept. de 
Recursos 
Humans

Som plenament conscients que la formació 
és un element facilitador que ens ha d’ajudar 
a preparar-nos per gestionar adequadament 
els nous reptes. Som conscients també que 
en els propers anys en paral·lel a les línies de 
formació estratègica que estem desenvolupant 
actualment, haurem de formar als nostres 
equips en l’ús de nous recursos tecnològics 
que s’aniran incorporant en els propers anys i 
que de ben segur incrementaran la qualitat de 
vida i suposaran una revolucionària millora en 
l’atenció i interacció amb els usuaris atesos.

En aquest sentit, des de la Direcció es preveu 
incloure a les persones amb discapacitat en la 
era digital mitjançant l’ús de les Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació (TIC) com 
a mitjà per millorar les vides quotidianes de 
les persones amb discapacitat i de les seves 
famílies, així com fomentar la seva qualitat 
de vida. Considerem que permet a més 
facilitar els intercanvis que han de permetre 
la prestació de millors recursos en benefici 
d’aquestes persones, suposant a més un 
mitjà d’integració i desenvolupament personal 
en tots els àmbits de la seva vida. 

El futur demana iniciar nous reptes. Com bé 
deia John Fitzgerald Kennedy, “el canvi és llei 
de vida. Qualsevol que només miri al passat o 
al present, es perdrà el futur”.

Eduard Martín 
Dept. de Recursos Humans

Formarem els nostres equips en l’ús de nous recursos tecnològics
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Aquest 2014 va començar amb bon peu amb l’estrena del 
nou Sempre que es parlar de sistemes de gestió, es parla de 
generar evidències i  recollir dades per poder analitzar i treure 
conclusions que ens ajudin a  millorar el sistema; però mai s’ha 
explicat com es fa això a l’FVO.  Perquè, com passa amb d’altres 
requisits de la norma en que estem certificats (realització 
d’auditoria interna, valoració de la satisfacció dels clients...), 
aquests procés és quelcom que està ben definit i organitzat dins 
del nostre sistema, és el que es coneix, amb la terminologia de 
les normes ISO,  com la “Revisió per la Direcció”.

La ISO 9001:2008 apunta que l’alta direcció de l’organització 
ha de revisar el sistema de gestió de la qualitat a intervals 
planificats per assegurar-se de la conveniència, l’adequació 
i l’eficàcia contínues. La revisió ha d’incloure l’avaluació de 
les oportunitats de millora i la necessitat d’efectuar canvis 
en el sistema. També s’han de mantenir registres d’aquestes 
revisions; i la informació d’entrada per a realitzar aquest anàlisi 
ha d’incloure el resultat de les auditories, la retroalimentació 
del client, el desenvolupament dels processos, l’estat de les 
accions correctives i preventives, els canvis que podrien afectar 
el sistema de gestió, les accions de seguiment de revisions 
prèvies i les recomanacions per a la millora. Com a resultats 
d’aquestes revisions s’han d’incloure totes les decisions i 
accions relacionades amb la millora de l’eficàcia del sistema i 
els seus processos, la millora del servei que es dona en relació 
als requisits dels clients i les necessitats de recursos.     

Així, l’FVO té planificat fer aquestes revisions 2 cops l’any: la 
primera cap a l’octubre on s’analitzen les dades del primer 
semestre de l’any, i la segona cap al març on es fa el tancament 
de l’any anterior amb totes les dades de l’any natural (de gener 
a desembre). Per a poder a fer aquest anàlisis s’elabora un 
informe que  conté tota la informació d’entrada que demana 
la norma, així com tota aquella informació del sistema que es 
considera rellevant; amb aquest informe és dona compliment 
al requisit de mantenir registre de la revisió. I les valoracions, 
conclusions i decisions sobre la millora són preses pel comitè 
QSMGE (comitè de qualitat, seguretat, medi ambient i gestió 
ètica i socialment responsable), que és l’òrgan encarregat de 
revisar les dades i extreure les conclusions de l’anàlisi. Aquest 
comitè està format per la Direcció General, el departament de 
qualitat i els responsables de cada àrea, servei i departaments. 
Durant aquest mes d’octubre, doncs, s’està realitzant la revisió 
del sistema dels 6 primers mesos de l’any 2014. S’ha convocat 
al comitè QSMGE per mitjans de mes, i s’està elaborant l’informe 
amb el seguiment dels objectius anuals, dels indicadors de 
procés, resultat de les auditories internes i externes, valoració 
de la satisfacció del client, de les reclamacions, de la formació, 

La Revisió del Sistema per la Direcció
de l’estat de les no conformitats i accions 
correctives i preventives, de la formació, de 
les propostes de millora...

En aquesta reunió, es revisarà, per exemple, 
que els objectius segueixin el seu curs 
correctament, que s’estiguin realitzant las 
actuacions planificades en el termini previst i 
que s’estigui assolint l’indicador establert per 
a cada objectiu. En cas que hi hagi alguna 
desviació, tant en la realització de l’actuació 
com en l’assoliment de l’indicador, el comitè 
analitzarà les causes i prendrà la decisió que 
consideri oportuna, com ara, realitzar alguna 
acció correctiva que corregeixi la desviació, 
o ampliar el temps d’assoliment si només es 
tracta d’una demora poc important.

Igualment amb els indicadors de procés, pels 
que s’estableix un valor meta. En aquesta 
revisió és decidirà, per aquells indicadors 
que s’estan desviant, si s’engeguen accions 
correctives que corregeixin les desviacions. O 
també es decidirà en el comitè, si s’implanten 
les accions de millora que s’han proposat des 
del Centre Ocupacional com a conseqüència 
de la valoració de la satisfacció de seu client, 
que segons la planificació establerta per 
aquest 2014 era un dels servei que havia 
de realitzar aquesta valoració i de la qual es 
disposen les dades per la l’actual revisió. I 
així, per a tots aquells inputs analitzats, on es 
detecti que es requereix d’una intervenció.

Juan M. Monsalve – Direcció General 
Pilar	Cantón	Anguita	-	Tècnic	Dept.	Qualitat

Dept. de 
Qualitat

Major eficàcia

Millor servei

Major satisfacció 
del client

DADES DEL SISTEMA

REVISIÓ pER
LA DIRECCIÓ
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Enfilem el darrer trimestre de l’any i el CET segueix imparable! 
Aquest 2014 està esdevenint l’any del creixement, en quantitat  
i en qualitat. Ara més que mai estem convençuts que, per 
crues que siguin les crisis, sempre és poden encarar com a 
oportunitats de creixement. 

En efecte, la crisi dels manipulats va donar lloc al 2010 a la 
creació del servei de neteja dins el CET. La crisi a la jardineria, 
amb el dolor ocasionat per la pèrdua de l’Ajuntament de les 
Franqueses de Vallès, va ser l’origen de l’enclavament a KH-7 
Lloreda...
 
Però a més, l’impacte de tot plegat, conscients que la pròpia 
administració, que un Ajuntament on s’estava treballant des del 
1995, es mostrava incapaç de defensar i promoure l’estabilitat 
dels seus ciutadans més vulnerables, va encoratjar a l’ FVO, 
posant en marxa tot un treball d’estudi i recerca que comença 
a donar fruïts. 

En la jardineria s’ha aconseguit diversificar els nostres clients, 
i aquesta és una línia estratègica imparable, com ho mostra el 
darrer concurs guanyat a Sant Quirze del Vallès, per posar un 
exemple, que va iniciar el passat mes de setembre.

La preocupació pel futur del llocs de treball adreçat a 
persones amb discapacitat també ha promogut la posada en 
marxa projectes de pes, com la creació del nou del servei de 
bugaderia del CET aquest gener, i que podem confirmar que 
està plenament consolidat. 

El treball com a font de creixement

Cada servei nou, cada nou client, no 
només representa una garantia d’ocupació 
pels nostres peons, és també un repte de 
professionalització i valor afegit. 
Es vol donar continuïtat a la tasca, es vol fer 
front als compromisos, però sobre tot es vol 
garantir la satisfacció del client per guanyar-
nos la seva confiança i la seva fidelitat. 

Per fer-ho es treballa introduint millores 
tècniques amb la incorporació de maquinària 
específica, també amb millores relatives als 
productes, cada cop més ecològics, eficients, 
i també respecte a la mateixa organització 
dels equips de treball, que guanyen dia a dia 
en polivalència i professionalitat.  

Tot plegat per mantenir-nos fidels a l’esperit 
del CET, on el treball és font de creixement, 
satisfacció personal i progrés, un veritable 
camí cap a la integració social de les persones 
amb discapacitat.

Aurora Luna
psicòloga col·legiada 7408
Coordinadora USAp 

Unitat de 
Suport a 
l’Activitat 
Professional 
(USAP)
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Amb la incorporació de la PDI (Pantalla 
Digital Interactiva de gran format) i la 
tecnologia Kinect a la sala multimèdia de 
la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”, 
van sorgir les ganes d’utilitzar-la en aquells 
usuaris i usuàries que crèiem necessari 
que milloressin la seva postura, potenciar la 
mobilitat de les seves extremitats superiors, 
així com treballar l’estimulació sensorial ,la 
coordinació, l’equilibri… d’una manera mes 
divertida i lúdica. 

El Departament de Sistemes d’Informació i el 
Servei de Fisioteràpia de la Residència van 
iniciar conjuntament el desenvolupament 
d’una eina per tal treballar la mobilitat i 
l’estimulació de les persones aprofitant la 
tecnologia Kinect i la pantalla interactiva. 

La idea principal era desenvolupar una 
aplicació informàtica (EsSe: Estimulacio 
Sensorial), la qual a través de la tecnologia 
Kinect, els usuaris i usuàries utilitzessin el 
seu propi cos per moure objectes a la pantalla 
digital, i que aquest moviment provoqués 
alguna estimulació i/o moviment.

L’aplicació informàtica consistiria en una sèrie 
de pantalles on hi apareguessin dibuixos fàcils 
de reconèixer, que estimulessin als usuaris 
i usuàries per mirar la pantalla i per moure 
els braços. En un inici es van dissenyar 4 
pantalles senzilles de 4 dibuixos cadascuna, 
amb la classificació d’Instruments, Animals, 
Colors i Estats d’Ànims. Els Instruments sonen 
al passar per sobre d’ells, els Animals també 
fan el seu soroll característic, els Colors diuen 
el seu color i els Estat d’ànim també diuen 
paraules.

Vam provar amb un usuari per comprovar la 
seva resposta i aquesta va ser molt positiva, 
ja que el motivava d’una manera més activa 
i participativa, amb un control del seu cos 
així com moviments dels braços per tal de 
tocar els diferents objectes de les diferents 
pantalles.

projecte d’Estimulació Sensorial
Projecte dut a terme gràcies a la col·laboració de l’obra social de “la Caixa”

Pantalles del programa d’Estimulació Sensorial elaborat pel Dept. de Sistemes d’Informació  de l’FVO 
amb la col·laboració de l’equip tècnic de la Residència
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Els usuaris i usuàries van tenir que entendre la 
mecànica de l’activitat i entendre el concepte 
de tocar l’objecte de la pantalla sense tocar la 
pantalla, és a dir, el moviment del seu braç 
feia moure el cursor per les diferents imatges.

Vam preparar un grup amb el què treballar 
de manera quinzenal, format per 6 persones 
de diferents característiques, amb el que es 
treballa d’una manera individual.

La manera de realitzar l’activitat és la següent: 
Cada usuari/a reconeix la seva fotografia i 
entra a les seves pantalles, escull quina vol 
treballar i així durant el temps de sessió. Es 
treballa amb els dos braços per tal de treballar 
la mobilitat global i l’equilibri en sedestació.

Amb els usuaris i usuàries que no poden 
escollir, la fisioterapeuta passa per les 
diferents pantalles i en els casos que ho 
necessiten, es col·loca per darrera d’ells per 
tal d’ajudar-los a realitzar els moviments.
 
Aquestes pantalles per 3 usuaris van quedar-
se limitades i es van dissenyar altres pantalles 
amb altres dibuixos i algunes de les pantalles 
que ja existien van passar de 4 dibuixos a 
8, actualment alguns dels usuaris i usuàries 
tenen fotos en comptes de dibuixos.

Els usuaris i usuàries més autònoms 
gaudeixen de l’activitat i, actualment, ja 
no precisen d’ajuda externa, per part de la 
fisioterapeuta.

Amb aquest treball individual amb la 
tecnologia Kinect hem trobat una manera 
de realitzar un treball actiu, potenciant 
la mobilitat amb una motivació diferent, 
aconseguint d’una manera divertida i lúdica 
uns objectius terapèutics.
Estem satisfets del treball realitzat i 
continuarem amb les mateixes línies fent les 
millores que calguin, incorporant les noves 
tecnologies en aquest camp.

Dani Roma
Tècnic Dept. Sistemes d’Informació

Gloria Borobia 
Fisioterapeuta de la Residència i Centre de Dia 
“Valldoriolf”

Amb el programa ESSE els usuaris i usuàries usen el seu propi cos per moure els objectes a la pantalla
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Les activitats relacionades amb les noves 
tecnologies són les més sol·licitades i  les 
més valorades per part de les persones que 
atenem.

Al Centre Ocupacional, tal i com es va donar 
a conèixer en un article anterior, disposem de 
la Sala Multimèdia que inclou una Pantalla 
Digital Interactiva, ordinadors, ordinadors 
amb pantalles tàctils, material adaptat, 
programes específics; i la tecnologia Kinect 
amb la consola XBOX que se’n fa ús a la sala 
Sílvia Ramada.

El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida 
de les persones que atenem, i aquestes noves 
tecnologies ho afavoreixen. Per tant, a través 
de l’apropament de l’usuari/a mitjançant el 
suport de l’educador/a i la realització de les 
activitats amb aquests mètodes atractius, 
motivadors i divertits, es valora que l’objectiu 
s’està assolint satisfactòriament. 

Ara ja fa uns mesos que disposem d’aquestes 
noves tecnologies, i valorant l’ús diari de les 
mateixos s’ha observat una millora significativa 
en el benestar personal de l’usuari/a.
  
Concretament, s’observen els beneficis 
de la tecnologia Kinect amb la consola 
XBOX en relació a la psicomotricitat (major 
agilitat, major estabilitat, major coordinació 

Valoració noves tecnologies al Centre Ocupacional 
“Xavier Quincoces” (sala multimèdia/kinect XBOX)

visomotora...) sobretot, en aquelles persones 
amb necessitat de suport més elevat. Així, 
també s’observen millores en l’àrea social 
(major sentiment de pertinença al grup, 
treball en equip, millores en la comunicació, 
etc.). En general, s’ha observat una major 
motivació cap a l’aprenentatge ja que es viu 
com una activitat molt divertida, on riuen i 
s’ho passen molt bé amb els seus companys 
i companyes.

En relació a la Sala Multimèdia, també es 
comencen a observar certs beneficis. La 
diversitat de recursos que inclou aquesta sala, 
facilita l’adaptació de l’accés de les noves 
tecnologies als diferents perfils, ja que en un 
mateix espai es pot atendre la individualitat 
de cadascuna de les persones.

S’observa una millora en les capacitats de 
concentració a través de la imatge, ja que és 
un mitjà molt facilitador per a les persones 
amb dificultats a nivell sensorial (vista, oïda), 
de comunicació, de comprensió i a nivell 
cognitiu. A través d’aquests suports, les 
persones amb dificultats de comunicació es 
poden expressar de manera molt més senzilla 
i reben un feedback dels resultats a temps 
real. En concret, la Pantalla Digital Interactiva 
ofereix un ventall de possibilitats infinites a 
l’hora de treballar amb la persona, com per 
exemple, ampliació de les imatges, explicació 

Projecte dut a terme gràcies a la col·laboració de l’obra social de “la Caixa”

simultània amb llenguatge de signes, etc. 

També es té present la població atesa que 
pateixen de trastorn de conducta i per tant, 
presenten dificultats a l’hora de contenir-
se en les diferents activitats. Es destaca, i 
s’ha observat, que l’ús d’aquests recursos 
en aquests perfils concrets afavoreix la 
disminució de la conducta desadaptada, ja 
que afavoreixen la seva atenció, concentració 
i motivació en la tasca que estan realitzant; 
per tant, es consideren eines útils com a 
mètodes terapèutics. 

Per finalitzar, destacar que el nivell de 
satisfacció per part de les persones que fan 
ús de les noves tecnologies és molt elevat, 
augmentant la demanda de poder realitzar 
més activitats en aquests espais.

Els professionals seguirem treballant i 
valorant, a més llarg termini, els seus beneficis 
i possibles millores perquè les persones que 
atenem puguin seguir gaudint al màxim del 
gran recurs que són les noves tecnologies en 
el seu dia a dia.

Mercè Font peña
pedagoga del Centre Ocupacional

Olga Mayordomo López
psicòloga del Centre Ocupacional
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Adaptació de l’accés a les noves tecnologies als diferents perfils Major motivació cap a l’aprenentatge ja que es viu com una activitat divertida 

Treballant la psicomotricitat amb la tecnologia Kinect Exemple d’un dels programes específics que es fan servir a la sala multimèdia
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Visita al poble Espanyol per a 
conèixer cultures i tradicions 

El passat 26 de setembre els membres de 
l’activitat de Cultures i Tradicions vam anar 
de sortida al Poble Espanyol. Vam visitar 
aquest museu a l’aire lliure que ens va 
donar l’oportunitat de conèixer les diverses 
comunitats autònomes que treballem a 
l’activitat. 

El recinte vam trobar una recreació a mida 
real de pobles amb els seus carrers, cases, 
places, esglésies, monestirs i fonts. A més, 
vam assistir als tallers artesanals com el 
forn de vidre o el taller de forja on feien 
demostracions en directe dels oficis. També 
va coincidir que aquell mateix dia feien 
música en viu i un concert de guitarra en el 
monestir de Sant Miquel.

 Barbacoa Can Miret

El passat dia 27 de juny vam anar els quatre 
grups de SOI al Pícnic “Can Miret” que està 
a Llinars del Vallès. És un entorn en plena 
natura que ens va permetre passar un dia 
diferent i envoltats de tranquil·litat.
 
Només arribar vam fer una volta per la zona 
i vam poder veure els diferents animals que 
tenen vaques, bens, conills, gallines, ànecs... 
També tenen un camp de futbol en el que 
vam fer un mini partit.

Arribada l’hora de dinar ens vam situar a 
la zona de pícnic i vam poder fer un àpat 
diferent: des de la cuina ens van preparar de 
primer amanida de patata i el segon el vam 
fer nosaltres mateixos ja que com que hi ha 
barbacoes vam poder fer carn a la brasa.

La veritat és que ens va encantar el lloc i 
va ser un dia diferent en el que tots ens ho 
vam passar pipa, esperem l’any que ve poder 
tornar!

INFORMA
LA FUNDACIÓ

Els participants de la sortida a l’entrada del forn de vidre

Un moment de descans durant la visita al Poble Espanyol

Carn a la brasa i botifarres, una barbacoa d’allò més gustosa a Can Miret

Àrea d’Atenció Diürna 
Centre Ocupacional “Xavier 

Quincoces”
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Ni rastre del monstre de Banyoles

El dijous 26 de juny vam anar de sortida 5 
grups d’STO a Banyoles. Vam voltar per la vora 
del conegut estany de Banyoles. Vam veure 
diferents espècies de plantes aquàtiques on 
s’amagaven ànecs de coll verd amb les seves 
cries i les conegudes pesqueres que daten del 
segle XX. Seguint pel passeig vam arribar al parc 
de la Draga on vam fer el pícnic gaudint de la 
natura. Després de dinar, els més aventurats 
es van endinsar pels camins de Ponent fins 
arribar a la caseta de fusta on hi havia una zona 
habilitada de bany al mateix llac. Continuant 
la ruta vam poder visitar les casetes del poblat 
Neolític del parc de la Draga. En definitiva, vam 
compartir un bonic dia. Això si... ni rastre del 
monstre de Banyoles!

Revetlla de Sant Joan al Centre 
Ocupacional

El passat 20 de juny els serveis de SOI i STO al 
complert vam celebrar  “la revetlla” de Sant Joan 
amb la tradicional coca i refrescs. La gresca i la 
música van donar pas al solstici d’estiu i a l’inici 
de les vacances per molts dels nostres usuaris 
i usuàries del Centre Ocupacional “Xavier 
Quincoces”.

Dinar a la Maxihamburguesa amb el 
Taller de bijuteria 

El passat dia 19 de juny vam anar a dinar els 
grups de bijuteria a l’Hamburguesa Gegant 
de Granollers. Alguns vam menjar una 
hamburguesa gegant i altres un plat combinat, i 
ho vam poder pagar amb els diners que hem fet 
amb les diferents paradetes al llarg de l’any. Ens 
va agradar molt el lloc i ens vam posar les botes!! 

Esperem poder tornar l’any que ve però per 
això hem de treballar de valent i vendre mols 
collarets, polseres, anells...

De compres amb el taller de 
bijuteria

Al passat divendres 20 de juny vam anar de 
sortida a Barcelona per a comprar material per al 
taller de bijuteria.  Vam marxar d’hora del Centre 
Ocupacional perquè ens donés temps de fer tot 
els encàrrecs,  ja que comprem a ple centre de 
la ciutat i normalment hi ha molta gent.

Després de comprar material divers per a 
preparar la paradeta d’estiu, vam anar a dinar 
amb els entrepans que ens van preparar des de 
la cuina i cap a les 15.00 ja estàvem de tornada 
al Centre Ocupacional ja que ho teníem tot a 
punt per a celebrar la festa de Sant Joan per la 
tarda i calia arribar molt puntuals per a poder 
gaudir-ne.

Sortida conjunta activitat de logopèdia i psicomotriu a Vilanova del Vallès

Dinant un hamburguesa gegant amb els grups del taller de bijuteria

Pícnic al parc de la Draga, durant la sortida a Banyoles

Gaudint de la natura al voltants de l’Estany de Banyoles
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Alonso... tu cariño... tu ternura... tus abrazos... 
tus rabietas simpáticas que nos hacían sonreír 
(¡Ala paí! ¡A la calle! ¡Coche si!)... siempre 
estarás en nuestro pensamiento...

Has sido y serás nuestro yayo querido...

¿Preguntabas  si  te queríamos? ¡Siempre te 
querremos Alonso! ¡Hasta siempre!

Recordatori Alonso Galan

Donen la benvinguda a Guillem Tuset que des del mes de setembre està amb 
nosaltres a la Residència “Valldoriolf”. Esperem que gaudeixi molt d’aquesta nova 
etapa de la seva vida, dels nous companys i companyes i dels professionals. Et 
desitgem que siguis molt feliç en la teva nova llar.

Benvinguda a Guillem Tuset

Ens sumem a la celebració 15è 
aniversari del Servei Residencial 

Riudeperes

El 27 de setembre un grup de la Residència 
“Valldoriolf” vam anar a Calldetenes a visitar 
als amics de la Residència Ruideperes en 
motiu de la celebració del seu 15è aniversari. 
L’Enrique, el Sergio, la Rosario S, la Irene, 
l’Esperança, la Carme i la Isabel amb la 
companyia de les monitores Maria P. i Anna 
S. vam poder gaudir d’aquesta vetllada 
inoblidable. 

Al matí vam ser espectadors d’actuacions 
esplèndides: ball de bastons, ball de gitanes, 
gegants, capgrossos i sardanes. Tot i així, 
l’ambient festiu no va acabar...  durant la 
sobretaula del dinar de germanor hi va haver 
música en viu gràcies a la col·laboració d’un 
famós saxofonista, en Pep Poblet, a més de 
les tradicionals havaneres. 

A la tarda vam assistir al concurs de 
pastissos i vam tenir el gust de provar el 
pastís guanyador! També vam anar a veure la 
decoració del centre on hi havia exposició de 
treballs manuals i de fotografies.

En tot moment vam estar molt ben atesos. 
Volem donar les gràcies per la rebuda i 
l’atenció, van ser molt bons amfitrions. En 
definitiva va ser un esdeveniment molt emotiu 
i ens alegrem de poder haver format part d’ell!

Maria pascual i Ana Sanz 
Auxiliars tècnics educatius de la Residència i 
Centre de Dia “Valldoriolf”

Salida al Montseny 

Sergio, Ivan, Rosi, Roger, Laia. Irene y Anton 
junto con las monitoras Maria P. y Anna S. 
fuimos a pasar la Diada al Montseny. Hasta 
llegar a Santa Fe del Montseny que era 
nuestro destino recorrimos unos parajes y 
una carretera con unas vistas inigualables 
ya que hicimos el recorrido por Santa Maria 
de Palautordera. Una vez en el destino la 
aglomeracion de personas,que también 
habían ido a pasar el dia a tan maravilloso 
paraje,nos hizo buscar un lugar más acogedor 
y adecuado para nosotros encontrando una 
zona preciosa , rodeada de altísimos árboles 
que nos dieron cobijo y una sombra donde 
todos pudimos disfrutar de un paseo y el 
posterior almuerzo. 

Maria pascual  i Anna Sanz
Auxiliars tècnics educatius de la Residència 
“Valldoriolf”

Àrea d’Acolliment Residencial
Residència i Centre de Dia 

“Valldoriolf”

Júlia de la Torre
Auxiliar tècnic educatiu de la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”

Dinar durant la visita a Calldetenes

Actuació dels gegants a Calldetenes 

En plena natura al Montseny A la Fageda d’Olot
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Anem a la platja! Ball de gegants

Passeig de Mataró De Festa Major

Les sortides de l’estiu de la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”

Durant aquest estiu, a la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” s’han fet moltes sortides!. Un 
dels llocs escollits ha estat la piscina de la Roca del Vallès on s’han refrescat molt dies, també 
han anat a les platges de Mataró on gaudeixen moltíssim de l’aigua del mar, les onades i les 
sensacions que proporciona la sorra...

El parc del Pinetons a Cardedeu és un espai molt agradable i s’han fet sortides, de matí i tarda, 
per fer un aperitiu o berenar en un entorn diferent. Les festes majors dels pobles dels voltants 
també ens proporcionen moltes activitats per fer durant l’estiu. En concret, hem anat a la 
festa de Corró d’Amunt, de Cardedeu, de Granollers....  També s’han fet sortides al Zoològic, 
a l’Ermita de Sant Hilari, a Montserrat i al Laberint d’Horta.

Us posem algunes de les fotografies que s’han fet!

Sortida a Montserrat Sortida al Parc del Laberint d’Horta a la ciutat de Barcelona
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Àrea d’Acolliment Residencial
Servei d’Habitatge

Festa de Famílies

El passat 5 de juny, un any més, familiars, usuaris i professionals del Centre Ocupacional 
“Xavier Quincoces” i del Servei d’Habitatge vàrem tenir l’oportunitat de trobar-nos a la 
Festa de Famílies.

La trobada es va iniciar amb la benvinguda a les famílies i exposició dels projectes 
que actualment té en marxa l’FVO per part de Juan M. Monsalve, Director General de 
l’FVO. També es va fer una breu explicació, per part de la Direcció Tècnica del Centre 
Ocupacional, Ana Herrero, i de la pedagoga del centre Mercè Font, de com està anant 
la implantació del Nou Model d’Atenció Diürna.

Tot seguit a la part exterior del centre, es van mostrar els diferents tallers que es realitzen 
(bijuteria, vímet, trencadís, costura, taller de reciclatge, taller temàtic) i una mostra de 
quadres del grup de pintura.

Es va finalitzar amb un berenar compartit, elaborat per les persones del Servei d’Habitatge 
i del Centre Ocupacional.

Sortides d’estiu

Al llarg d’aquests mesos de juny, juliol, agost i setembre, 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!

Exposició de projectes a la Festa de Famílies

Revetlla de Sant Joan

A la platja, encara que no ha fet molt bon temps

Fent un partit de dominó a una terrasseta A la piscina!

Arrossada
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Novetats del patronat de l’FVO:
Aprovació Memòria Econòmica i pressupost

A la darrera Junta del Patronat de l’FVO, celebrada el 18 de juny de 2014, entre altres 
temes, es va aprovar la Memòria Econòmica de l’any 2013 i el pressupost ordinari i 
d’inversions de 2014. També es va aprovar la resolució del contracte amb l’empresa 
constructora Solius del projecte de construcció de la nova llar-residència de Granollers 
i l’aprovació del pressupost de l’empresa Excavacions i obres públiques Requena S.A. 
per a la continuació de les obres. Finalment, també es va aprovar el pressupost de 
l’equipament de la casa de lleure de l’Escala.

Novetats	sobre	el	projecte	de	la	nova	llar-residència	de	Granollers

Al llarg de l’estiu i el mes de setembre han continuat les obres, i ja s’ha iniciat la fase 
de les instal·lacions dins de la llar. El mes vinent, segons el procés de planificació, està 
previst finalitzar la façana principal i finalitzar les instal·lacions internes així com la del 
pati.



FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

preocupació del patronat pel retard dels pagaments pendents de 
l’ICASS 

Des de la Subdirecció General de Prestacions Socials de l’Institut Català d’Assistència 
i Serveis Socials (ICASS) han informat, atesa la demanda d’informació realitzada pel 
sector sobre el retard en els pagaments per part de l’ICASS. En concret, informen a 
les entitats d’iniciativa social que per motius de tresoreria a finals de setembre algunes 
no cobrarien el 100% de l’import mensual, garantint, però, que totes cobrarien com a 
mínim el 50%, aplicant criteris de proporcionalitat. 

Davant els problemes de liquiditat, la Generalitat de Catalunya només pot recórrer al 
Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i que accedir als diners depèn de l’Estat, al qual 
se li reclama liquiditat. 

També informa que vist que l’escenari menys desitjable es manté  i és previsible que 
es mantingui fins a finals de desembre, i atenent les peticions del sector de comptar 
amb previsions a més llarg termini, es veuen obligats a plantejar el pagament dels 
serveis fins a finals d’aquest any de la següent manera: 

• Mantenir el compromís, que cada mes es cobrarà com a mínim el 50% del que  
correspondria pel servei prestat, per garantir així que tothom pugui fer front al 
pagament de les nòmines dels treballadors i les treballadores.

• Des d’ara fins a final d’any es pagarà proporcionalment, amb la voluntat que 
l’impacte sigui el menor possible en funció de les capacitats, mantenint, com 
sempre, el màxim diàleg i acompanyament.        
   

• D’aquesta manera a finals de desembre totes les entitats d’iniciativa social, 
sector mercantil i ajuntaments, hauran percebut el 75% del que haurien rebut 
en aquest darrer quadrimestre de 2014.

El calendari dels pagaments serà el següent: (setembre ja liquidat)

Situació dels terrenys propietat 
de l’FVO a La Roca del Vallès

Sobre la requalificació dels terrenys 
propietat de la Fundació al terme 
municipal de La Roca del Vallès per tal 
que en un futur l’FVO pugui construir-
hi el Centre de Rehabilitació Funcional 
i una nova Residència, la Fundació ha 
presentat la instància a l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès amb la Memòria 
ambiental i les certificats de registre de 
domini i càrregues de les finques per tal 
de continuar amb la Modificació puntal 
del Pla General dels terrenys situats al 
paratge de “Valldoriolf”. Sobre l’expedient 
del Pla Especial Urbanístic dels terrenys, la 
Fundació ha entrat la instància al registre 
de l’Ajuntament de La Roca la Memòria 
ambiental per tal de procedir amb el procés 
del corresponent expedient. Recordem 
que els serveis tècnics de l’FVO tenen la 
previsió que a gener de 2015 es realitzi 
l’aprovació provisional de l’expedient 
per part de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès. I que al primer quadrimestre de 
l’any 2015 es realitzi l’aprovació definitiva 
per part d’Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya.

Ampliació de la cartera de 
clients	del	CET	-	Servei	de	
Jardineria

L’FVO guanya el concurs públic de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès

Per acord de la Mesa de licitació de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés en 
la sessió de data 1 de juliol, proposen a 
la Fundació Privada Vallès Oriental com 
a adjudicatària del contracte per a la 
prestació del servei de desbrossament 
dels espais públics dels municipi, sent 
la nostra la millor oferta del total de 20 
presentades.

Aquesta suposa la segona ampliació de 
la cartera de clients del CET Servei de 
Jardineria aquest mateix any, atès que des 
del passat mes de febrer s’està realitzant 
el manteniment de les zones verdes de 
l’empresa Reckitt Benckiser a Granollers.

Gestió delegada

Concert

Subvencions pel 
manteniment de 

serveis especialitzats 
Residències i Llar-

Residències

Subvencions 
manteniment altres 

serveis especialitzats

SETEMBRE      OCTUBRE     NOVEMBRE     DESEMBRE

50%

100%

50%

100%

100%

50%

100%

50%

50%

100%

50%

100%

100%

50%

100%

50%


