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Vallès Oriental
celebra 50 anys del seu
naixement històric

La Casa de Lleure
“Empúries” a l’Escala
ja és una realitat

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

La Fundació Privada Vallès Oriental celebra aquest
2015 els 50 anys del seu naixement històric. Són
cinc dècades des que un grup de pares i mares,
units en l’Associació Patronat Comarcal de Pares
de persones amb Disminució Psíquica, persones
molt lluitadores i preocupades pel benestar i
l’atenció dels seus fills i filles, van decidir unir
forces per a cercar els recursos assistencials que
requerien els seus familiars. Un grup de pares i mares que van mobilitzar
empreses, a l’administració pública, a persones a títol individual...
d’arreu del país per a crear els recursos educatius i terapèutics que els
seus familiars precisaven. L’any 1992, l’Associació va entendre que, per
portar a bon termini els seus projectes de futur, calia contractar personal
professional qualificat, tant pel que respecta a les diferents àrees d’atenció
als usuaris com per a la de gestió – contractant al setembre de 1991 com
a Director General a Juan M. Monsalve- i constituir-se en Fundació ja
agilitava i feia més eficaç donat el seu caràcter jurídic l’acompliment del
projecte social de l’entitat.
Fa mig segle d’aquella lluita inicial del grup de pares i mares, però per a
les persones ateses, les seves famílies i els professionals de l’entitat aquest
temps ens sembla un instant. La Fundació ha consolidat el seu projecte
social d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, s’han dut
a terme grans projectes – la posada en funcionament de la Residència i
Centre de Dia “Valldoriolf”, la construcció de l‘edifici del Centre Especial de
Treball i Serveis Socials, la construcció i posada de diverses llar-residència
del Servei d’Habitatge, la construcció de la Casa de Lleure a l’Escala, la
primera fase de l’ampliació del Servei d’Habitatge amb la construcció d’una
llar-residència a Granollers o la proposta de construcció d’un Centre de
Rehabilitació Funcional als terrenys propietat de la Fundació- molts reptes
assolits per tal de millorar la qualitat de vida de les més de 430 persones
que a dia d’avui atenem a la Fundació. I ha passat com un instant, perquè
encara ens queden molts anys i molt reptes i nous projectes per endavant.
I els afrontem amb energia, il·lusió i molta responsabilitat. Perquè ells i
elles, les persones amb discapacitat intel·lectual, s’ho valen.

batec

fundacio@fvo.cat
www.fvo.cat

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

La Casa de Lleure “Empúries” a l’Escala ja és
una realitat
El patronat de la Fundació Privada Vallès
Oriental (FVO) està molt satisfet que el
projecte social de foment del lleure integrador
de les persones amb discapacitat intel·lectual
ateses als serveis de l’entitat ja sigui una
realitat.
Un dels objectius més importants de la Fundació Privada Vallés Oriental
(FVO) és realitzar els projectes necessaris per millorar la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat intel·lectual. És per això, que dins el
marc del Pla Estratègic de l’FVO 2013-2016 aprovat pel Patronat de
la Fundació en la seva reunió de 21 de març de 2013, es va definir
la construcció d’una casa de
lleure adaptada per a totes
les persones; però sobretot,
destinada a aquelles que per
diferents motius econòmics
o socials tenen dificultat per
a gaudir d’un temps d’oci
integrador fora de l’entorn
quotidià. A més, les persones
que atenem podran comptar
i gaudir de la companyia dels
seus companys i companyes
professionals voluntaris.

és coordinat per una Comissió de Seguiment i Control de treball
formada per la Direcció General de l’FVO, les direccions tècniques
del Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” i la Residència i Centre
de Dia “Valldoriolf”, la Coordinació del Servei d’Habitatge, el
professional responsable de la Coordinació del projecte de la Casa
de Lleure, la Cap de Gabinet i el Cap de Recursos i té com a objectiu
què l’atenció individualitzada sigui el més fidel possible i que el
funcionament sigui efectiu en tots els sentits.
L’objectiu del projecte de la Casa de Lleure és potenciar que totes
les persones que atén l’FVO puguin disposar d’un lleure, tot i que
aquest tindrà uns criteris clars de selecció. D’aquesta manera, es
donarà prioritat a aquelles persones que per qüestions econòmiques
no poden gaudir de vacances i alhora, es tindrà en compte a
aquelles persones que no tenen família i que per si soles no poden
accedir a una estada de vacances. Així doncs, estem parlant d’una

La Casa de Lleure està ubicada
al municipi de l’Escala, el qual
pertany a la comarca de l’Alt
Empordà. Concretament, el
terreny adquirit per a construir
la casa de lleure es troba al
carrer Emili Gandia, nº18. El
projecte de la casa de lleure
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casa totalment equipada per a gaudir d’un lleure integrador i passar
amb companys, professionals i/o voluntaris uns dies de vacances.
La Fundació va obtenir la llicència d’obres el passat 22 de gener de
2014 i les obres s’han desenvolupat al llarg de l’any fins a ser una
realitat a inicis de l’any 2015. Un cop finalitzats els darrers detalls
del seu equipament, un grup de persones ateses a la Residència i
Centre de Dia “Valldoriolf” han pogut realitzat, a finals de febrer de
2015, la primera estada inaugural de la posada en marxa d’aquest
projecte. L’experiència ha estat molt positiva i engrescadora.
Actualment, des de la Comissió Tècnica de la Fundació s’està
acabant de definir el Programa d’Activitats Anuals dels Centres i
Serveis que comptarà amb la Casa de Lleure com un recurs més,
programant diverses sortides al llarg de tot l’any; i de cara a l’estiu
de 2015 es realitzarà la primera proposta de Estades de Vacances
per tal que els familiars i tutors puguin sol·licitar una estada de
Vacances pels seus familiars al llarg dels mesos de juny, juliol, agost
i setembre.

Els primers passos d’aquest projecte social
Al novembre de 2012, el Director General de la Fundació, Juan
M. Monsalve, va anunciar un projecte molt especial pels membres
del Patronat de l’entitat: la construcció d’una casa de lleure al
municipi de l’Escala. Es tractava d’un projecte social que tenia per
objectiu totes les persones que atén l’FVO puguin disposar d’un
lleure, donant prioritat a aquelles persones que per qüestions
econòmiques no poden gaudir de vacances i alhora, es tindrà en
compte a aquelles persones que no tenen família i que per si soles
no poden accedir a una estada de vacances.
Aquest anunci, fet en el marc de la celebració de “El Dia de la
Fundació”, va recollir la il·lusió de les persones ateses a l’entitat,
les seves famílies, i els professionals mateixos ja que es donava
resposta a una necessitat i a l’hora es potenciava el lleure com a
eina d’integració social. Han passat dos anys, dedicats a resoldre
els diferents entrebancs administratius sobre el Pla de reparcel·lació
de la urbanització de “Els emperadors”, on està ubicada, el retard
amb la concessió de la corresponent llicència d’obres i, finalment,
les obres de construcció mateixes que es van iniciar en data 22
de gener de 2014., per arribar a dia d’avui on podem dir que el
projecte ja és una realitat i fins i tot s’ha realitzat una, exitosa,
primera experiència.
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La Residència inaugura la Casa de l’Escala!
El cap de setmana del 27 de febrer a l’1
de març, un grup d’usuaris i usuàries de la
residència van inaugurar la casa de lleure:
van estar tot un cap de setmana gaudint de les
seves instal·lacions. En Roger, l’Esperança,
l’Òscar, la Irene, la Rosario i la Carme,
acompanyats de tres professionals, van
gaudir d’uns dies en un marc incomparable.
Només arribar a la casa, tots van quedar
meravellats amb la piscina, la Carme ens
mostrava amb gestos que podrien nadar,
quan no fes fred. Ella, va fer la presentació
de la casa a tots els seus companys, indicant
amb els gestos, on cuinaríem, on dormiríem,
on estaven els lavabos... va ser una guia
perfecta.
Una vegada van recórrer totes les estances,
van escollir el seu dormitori, alguns van
preferir dormir sols, però la majoria preferien
estar acompanyats. Van col·locar la roba als
armaris i van marxar a fer les compres. Cal
dir, que la casa està molt ben comunicada
i té molt a prop les àrees de comerç on fer
la compra per tota l’estada. En Roger estava
meravellat de veure com omplien el carro de
la compra, amb ingredients per fer pizzes, per
fer macarrons, per fer bikinis... anava revisant
tot el material i donat la seva aprovació amb
un “mmmm...”. Una vegada van tornar a la

casa, es va fer el sopar. L’àmplia
cuina va permetre que alguns
usuaris ens ajudessin a fer el
menjar, col·laborant amb les
monitores en tot allò que podien.
El fet que la sala d’estar estigui a
continuació de la cuina, permet
que puguin descansar aquells
usuaris que no poden participar
de les tasques de cuina.
Durant el dissabte i diumenge es
va fer un recorregut per conèixer
l’Escala i el poble de Sant Marti
d’Empúries.
Els
paisatges
són immillorables, el mar, les
muntanyes de fons nevades, el sol
que ens va fer i fins i tot van poder
conèixer la famosa tramuntana
amb un vent considerable durant
unes hores, per després tornar la
calma.
La casa està ubicada en un entorn
privilegiat i emblemàtic, al costat
de les ruïnes d‘Empúries, al costat
del mar, amb uns paisatges molt
macos i que permeten gaudir de l’encant que
tenen els pobles costaners.
Pels usuaris i usuàries i els professionals ha
estat una experiència molt
positiva, ja que el fet de
sortir de les rutines diàries
del servei residencial i viure
en un entorn normalitzat
sense horaris, convivint
professionals
i
usuaris
i usuàries ha estat una
experiència per tothom
molt gratificant. Alguns dels
usuaris i usuàries que van
participar de la sortida, no
tenen família i, per tant,
no poden tenir aquestes
experiències al llarg de la
seva vida. D’aquesta manera
han pogut conviure durant un
dies en un ambient familiar,
en una casa normalitzada
amb totes les comoditats i

detalls d’una llar. Durant l’estança a la casa,
els usuaris i usuàries han pogut participar
de les tasques pròpies de la llar, ajudar en la
cuina, parar taula, escombrar... tasques que
ha permès potenciar els hàbits d’autonomia
personal.
Destaquem, la satisfacció de tots els usuaris
i usuàries que van participar de l’experiència
i les ganes que tenen de tornar, sobretot, per
poder gaudir de la piscina. Pels professionals
ha estat un privilegi compartir aquest dies
amb tots ells, i sobretot destaquem la
satisfacció personal de poder participar en
aquest projecte de la Fundació, que sens
dubte contribueix a millorar la qualitat de vida
de les persones ateses, potenciant la inclusió
social en un entorn comunitari i facilitant
l’accés al lleure per a tots ells i elles.
Anna Sanz, Maria Pascual i Alicia Poveda
Professionals Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”.
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La Fundació Privada Vallès Oriental celebra els
50 anys del seu naixement històric
L’any 1965, un grup de pares i mares van iniciar un projecte que va anar consolidant-se
gràcies al seu compromís, esforç i perseverança. Tenien un objectiu clar, aconseguir per als
seus familiars el reconeixement dels seus drets com a persones iguals a la resta de ciutadans
i ciutadanes. A mesura que van anar passant els anys, es van anar integrant altres pares i
mares que tenien els mateixos objectiu per als seus fills i filles. Tenir els mateixos recursos
educatius i de formació terapèutica i laboral que la resta. Van haver de realitzar un gran
esforç, van dedicar moltes hores del seu temps personal i familiar per tal d’aconseguir els
seus propòsits. Van mantenir infinitats de reunions amb institucions públiques d’àmbit local i
nacional, amb entitats privades, amb personalitats de la societat civil etc. per fer-les partícips
del seu projecte.
La història d’aquesta institució neix de manera oficial constituint-se en una Associació de pares
denominada “Patronat Comarcal de pares de nens adolescents i subnormals”. Els Estatuts
s’aproven en assemblea general escripturant-se en data 28 de juny de 1965, i registrant-se al
Govern Civil de Barcelona, d’acord a la norma jurídica de l’època, amb el número 1. És a dir,
van tenir la “gosadia” d’ésser els primers en registrar-se al registre provincial del Govern Civil
de Barcelona, acollint-se a la Llei 191/1964 d’Associacions. Amb posterioritat, el 21 d’abril de
1991, l’Assemblea General extraordinària de l’Associació va acordar modificar els Estatuts i,
entre d’altres modificacions, afecta al canvi de denominació que a partir d’aquell moment seria
“Patronat Comarcal de pares de persones amb disminució psíquica”. La Direcció General de
Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya inscriu
la modificació en els termes transcrits en els nous Estatuts.
Han passat 50 anys des que va néixer aquest projecte tan ambiciós, de l’esforç d’aquells
homes i dones que ha fet possible que avui, any 2015, tinguem tots l’honor - Patronat,
professionals, famílies i usuaris i usuàries - de continuar aquest projecte, amb mètodes del
nostre temps, rendint-los un homenatge organitzant un programa d’actes molt ambiciós durant
tot l’any 2015. La història moderna de la nostra institució l’estem escrivint nosaltres, i hem de
sentir-nos molt orgullosos del treball realitzat i del què estic segur que desenvoluparem en els
propers anys. Sempre he manifestat que és un orgull tenir un equip de persones que aporten
el seu compromís al desenvolupament de la nostra Fundació i també n’estarien orgullosos els
fundadores de l’Associació de pares, 50 anys després.

Juan M. Monsalve
Director General FVO
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La nostra història: 50 anys
Els orígens de la Fundació Privada Vallés
Oriental (FVO) es remunten a l’any 1965,
quan un grup de pares i mares 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. Van aprovar els estatuts de
la nova entitat el 28 de juny d’aquell mateix
any i, posteriorment, la van enregistrar a la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
de la Conselleria de Justícia de la Generalitat
de Catalunya. L’Associació es proposava com
a finalitats, entre altres, fomentar l’assistència,
recuperació i ensenyament de la persona
amb discapacitat intel·lectual, despertar la
consciència pública sobre la problemàtica de
les persones amb discapacitat intel·lectual en
l’ordre familiar i social i fomentar, arreu de la
comarca del Vallès Oriental, la fundació de
centres d’assistència , escoles d’ensenyament
i tallers d’aprenentatge i formació professional
de persones amb discapacitat.
En els seus primers anys de vida, l’Associació
oferia com a serveis el Centre de Diagnòstic
i Orientació – que inicia les seves activitats
al 1964 -, que s’encarregava de diagnosticar
i posteriorment donar tractament als nens
amb discapacitat intel·lectual de la comarca
i també d’assessorar el personal del Centre
de Pedagogia Terapèutica. Comptava amb
un neuròleg, un psiquiatre, un psicòleg i un
assistent social i oferia els seus serveis de
manera completament gratuïta. L’Associació
també oferia el servei de Centre de Pedagogia
Terapèutica– que inicia les seves activitats al
1964 -, el primer centre creat per l’Associació
en un local municipal cedit per l’Ajuntament
de Granollers al carrer Torras i Bages, ubicat
als tallers de l’antiga escola del treball, i que
oferia ensenyament a infants. L’any 1967
inicia les activitats, en una antic habitatge
del centre de Granollers, el servei de taller
protegit. Es tractava d’un petit taller dedicat al
manipulat de pell per a la confecció de sabates
i més endavant també es va incorporar el
servei de manipulat i muntatge de peces de
material elèctric. A l’any 1969, l’Associació es
va posar en contacte amb Jaume Anfruns i
Janer – que ja coneixia de ben a prop el grup
de familiars i donava suport a la seva empenta
social – el qual els va cedir una casa a La
Torreta de La Roca del Vallès on els mateixos
familiars es van encarregar de condicionar
l’edifici. Davant l’augment de l’interès i
demanda per part de familiars de persones
amb discapacitat intel·lectual d’arreu de
la comarca, el grup de pares i mares de
l’Associació va decidir iniciar gestions amb

l’Ajuntament de Granollers, amb l’Alcalde
Francesc Llobet, per a la construcció d’un nou
Centre educatiu en terreny municipal adquirit
per l’Ajuntament amb aquesta finalitat.
El centre, anomenat Centre d’Educació
Especial “Montserrat Montero”, va entrar
en funcionament al setembre de 1978 i al 7
de novembre de 1979 va ampliar les seves
3 unitats educatives a 13 (1 preescolar i 12
d’EGB) amb una capacitat total per atendre
a 160 alumnes, canvi autoritzat pel Ministeri
de Educació i Ciència. La inauguració oficial,
la va fer el molt Honorable President de la
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, el 20 de
juny de 1980.
En Assemblea General de l’Associació de
data 01 de març de 1981 es va aprovar
que l’Associació adquirís, al Bisbat de
Barcelona, dues hectàrees de terreny
colindant a l’Escola, al terme municipal de
La Roca del Vallès, aconseguint una donació
de 3 milions de pessetes per a la compra
del terreny per part de l’empresa Jabones
Camp, propietat de la família Camp molt
reconeguda a la comarca del Vallès Oriental,
i una subvenció de 23 milions de pessetes
del Departament de Sanitat i Seguretat Social
de la Direcció General
de Serveis Socials per
a la construcció del
Centre Ocupacional
“Montserrat Montero”.
L’any 1984, aquest
edifici és inaugurat
de manera oficial pel
molt Honorable President de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Pujol.
L’any 1990, el Patronat va acordar cedir
una part dels terrenys de la seva propietat
al Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya perquè aquest hi
construís una Residència i Centre de Dia
per a persones amb discapacitat profunda o
severa.

Des dels seus inicis, la junta directiva
d’aquesta associació sense ànim de lucre,
presidida per Josep Pons i Carrencà i
posteriorment per Xavier Quincoces i Boter,
va entendre que, per portar a bon termini
els seus projectes de futur, calia contractar
personal professional qualificat, tant pel que
respecta a les diferents àrees d’atenció als
usuaris com per a la de gestió, que havia de
treballar amb els criteris propis de l’empresa
privada.
Amb aquesta visió, el mes de setembre de
1991 va ser contractat com a Director general
Juan M. Monsalve Fernández , qui té entre
les seves funcions la direcció de les diferents
àrees de la institució i la missió d’engegar les
noves accions que formen part dels projectes
de futur, aprovats prèviament per la comissió
permanent de l’Associació.
Aquestes accions s’inclouen el pla d’actuació
que conté les línies de treball corresponents
al període 1992-1994. La primera mesura
que va crear l’entitat va ser la creació d’un
òrgan mes àgil, una Fundació, que es va
considerar la solució mes eficaç donat el seu
caràcter jurídic.

Així, el 17 d’octubre de 1992, en una
assemblea extraordinària que es va celebrar
a Granollers, l’assemblea va prendre per
majoria absoluta un important acord que
contribuiria a millorar la gestió dels interessos
i les activitats de l’Associació: constituir una
Fundació privada que s’anomenaria Fundació
Privada Vallés Oriental per a Disminuïts
Psíquics, amb naturalesa permanent i de
caràcter totalment social, que desenvoluparà
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la seva activitat sense afany de lucre i tindrà
per objectiu l’assistència de les persones
amb discapacitat intel·lectual. A dia d’avui
la Fundació és una entitat sense ànim de
lucre que atén cada dia 430 persones
amb discapacitat intel·lectual en diferents
dels seus serveis i suports -com el Centre
Ocupacional “Xavier Quincoces”, el Centre
Especial de Treball “Xavier Quincoces”, la
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”, les
nostres quatre llar-residència “Vallès”, “Font
Verda”, “Jaume Anfruns i Janer” i “Jaume
Gregori” i la Llar amb suport. La nostra finalitat
no és cap altra que potenciar el benestar de
la persona amb discapacitat intel·lectual i el
de les seves famílies, en l’àmbit de Catalunya.
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L’Ajuntament de La Roca
sol·licita la Creu de Sant
Jordi per l’FVO en motiu
dels seus 50 anys
El Ple de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès del 27 de novembre de
2014 va aprovar per unanimitat
sol·licitar a la Generalitat de
Catalunya l’atorgament de la Creu
de Sant Jordi 2015 a la Fundació
Privada Vallès Oriental (FVO),
al servei de la persona amb
discapacitat intel·lectual. A partir
d’aquesta proposta, es va iniciar una recollida de firmes que va comptar
amb una gran resposta per part de l’entorn més proper de la Fundació,
aconseguint més de 3.500. Des d’aquestes pàgines del Batec us volem
fer arribar el nostre més sincer agraïment per les felicitacions rebudes
pels nostres 50 anys i pel suport rebut en la recollida d’adhesions a
l’atorgament de tan preuada distinció.

Logotip especial: 50 anys
sumant junts
En motiu de la celebració dels
50 anys del naixement històric
de l’FVO, l’empresa de disseny
gràfic Biombö Estudio ens ha
elaborat - de manera totalment
gratuïta - un logo commemoratiu
d’aquesta important fita històrica.

Primera proposta de programa commemoratiu
Aquests 50 anys d’història de l’entitat són una fita molt important
i cal celebrar-ho amb un programa d’actes molt rellevant per tal de
reconèixer l’esforç d’aquests pares i mares inicials, l’evolució de
l’entitat i que reconegui la consolidació del projecte social que avui dia
és la Fundació. És per aquest motiu que s’ha constituït una Comissió
organitzadora que ja està treballant en un complet programa d’actes,
del qual en destaquen les primeres propostes:
•

Un gran acte social (28 de juny): una gran festa-dinar i acte social
que mobilitzarà a unes 500 persones entre persones ateses, les
seves famílies, representants de tots els organismes, amics en
general de l’FVO.

•

Concert de corals de Granollers i comarca (12 d’abril), recordant
aquelles activitats d’àmbit musical i social que es feien als inicis
de la Fundació per a recollir donacions per al Centre d’Educació
Especial “Montserrat Montero”.

•

Celebració de l’acte institucional “El dia de la Fundació” (6 de
novembre), incloent el Cicle de Conferències de l’FVO.

•

Celebració d’activitats internes als centres i serveis de la Fundació.

•

Edició de la publicació especial “1965-2015: 50 anys d’història”

•

Estrena teatral “Els bruts de Vallneta” de la Companyia de Teatre
FVO (14 de novembre).

•

Acte de cloenda: Concert de música a l’auditori de Granollers amb
la col·laboració del Sr. Claudi Arimany amb la proposta “Clàssic
meets Jazz” a càrrec del grup de músics format per Claudi Arimany,
flauta; Eduard Sànchez, flauta; Santi Escura, piano; Manuel Vega,

contrabaix; i Antoni Gadea, bateria que interpretaran el següent
programa:
• Tres Duos amb acompanyament de piano.
F.MENDELSSOHN: “Ich wollt, meine Lieb” op.63/1,
“Chant d´automme” op.63/4 i “Ich liebe dich, weil ich dich
lieben muss” op.86/3
• Tres Àries de l´Òpera “La Flauta Màgica”. W.A. MOZART
arranjades per a dues flautes per l´autor (1791):
“Dufeines Täubchen, nur herein”, “Ach,ich fühl´s, es ist
verschwunden” i “Ein Mädchen oder Weibchen”
• Andante i Rondo op.25. F. DOPPLER
• “Rigoletto-Fantaisie”. G. VERDI: Duo concertante per a
dues flautes i piano op.38 (arrj. F&K Doppler).
• SUITE per a flauta i Jazz piano Trio. C. BOLLING:
1. Barroque and blue
2. Sentimentale
3. Havanaise
4. Irlandaise
5. Versatile
6. Veloce
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En la secció “En Primera Persona” entrevistem a la Maria Arabia Emilio,
una de les persones que porta més temps a la Fundació. A setembre de
l’any 1973, la Maria va entrar a formar part de la gran família de l’FVO,
des de ben petita assistint a l’escola, passant pel taller de la Torreta,
també pel Centre Especial de Treball i, actualment, assistint al Centre
Ocupacional “Xavier Quincoces”. La Maria porta més de 40 anys a la
Fundació, i amb ella fem un repàs pels seus millors records d’aquest
temps.
La María té 56 anys i viu a la Roca del Vallès amb la seva família, i
en el moment actual està atesa en un grup de suport limitat
participant molt motivada de les activitats del seu
itinerari individual dins la dinàmica del Centre
Ocupacional. Tot seguit la María ens explica
records i vivències de tots aquests anys:
Hola María, quins moments recordes de
la teva infantessa?
Quan era petita vivia amb els meus
pares a la casa de pagès que
tenim a la Roca, teníem gallines,
porcs i conills. Anava als col·legis
nacionals de la Roca, amb la
“maestra doña Carmen”, i el
meu germà Ignasi amb don
Alfonso, ens feien escriure,
“gimnasia”, també socials i,
a finals de setmana, fèiem un
debat entre nens i nenes i la
“maestra” es posava al mig de
la rodona. Anava a dinar a casa
cada dia i a la tarda tornàvem cap
a escola.
També recordo amb els pares d’anar
molt sovint d’excursió a Montserrat,
encara ara m’agrada molt anar-hi,
passejar per les muntanyes que són molt
maques, comprar mató i recordo que em vaig
comprar una moreneta que la tinc a la meva
habitació.
Quan vaig acabar als col·legis nacionals vaig anar a l’escola
Montserrat Montero, allà fèiem coses de llegir i escriure, “alfombres”,
coixins, bufandes i tapetes. Hi estava tot el dia, també m’hi quedava a
dinar, recordo que el menjar era molt bo, també recordo a la Dolors,
una mestra que havia tingut.
Quan vas acabar l’escola, què vas fer?
Després vaig estar al taller de la Torreta, on estampàvem, teníem unes
cartolines que hi passàvem unes planxes amb pintures de diferents
colors, també estampàvem samarretes, fèiem puzles, bolígrafs, per a

les escoles. També fèiem feines per a diferents empreses, d’aquests
anys recordo a diferents monitors: al Fidel, que me l’estimava molt,
a la María, a la Montse, a l’Alberto, a la Rosa.
Després ja vaig venir al centre especial de treball, amb el Joaquim,
l’Alberto, la Meritxell, fèiem endolls que els posàvem en caixes,
també fèiem uns cables, i feines de KH7.
I des del 2007 estàs al Centre Ocupacional, com t’hi trobes?
Hi estic molt contenta, ara estic a la sala amb el grup de la Montse
i la Laura i la Sandra, m’agrada molt anar d’excursions, amb
l’activitat de Projecte de Vida hem anat a conèixer diferents pobles
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dels companys del grup, vam anar a la Roca i els hi vaig ensenyar on
visc i els llocs que conec, també vam anar a l’ermita de Santa Quitèria i
a Santa Agnès. En una altra excursió vam anar a Montornès on el Jose,
un company del grup, ens va ensenyar el seu poble. La setmana vinent
anirem de sortida a la televisió, a VOTV a Granollers a veure el plató on
graben, ens faran una visita guiada i nosaltres hem preparat la sortida
amb les coses que volem preguntar.
En aquesta activitat parlem del que volem fer, a on anirem i com ho
farem. També m’agraden molt els dinars que fem per Nadal que anem
al restaurant. A l’activitat de bijuteria amb la Mònica i la Montse faig
collarets, que m’agraden molt. Parlem de les nostres coses a l’activitat
de conversa amb la Cristina. Fem unes bones passejades amb el grup
de la Montse els dimarts al matí. Al grup de taller temàtic de la Cristina
estem preparant les roses de Sant Jordi, retallem les plantilles i fem
les roses de paper de
diari.
També vaig amb la
Míriam a l’ordinador,
i a la pantalla gran hi
fem jocs informàtics.
M’agrada
molt
l’activitat de costura
que faig els dilluns el
matí amb la Reme, ara
estic fent una bossa
per la meva neboda
que es casa, també
m’he fet una bossa
de flors per mi, i a
vegades faig coixins.

M’agraden molt les activitats que estic fent i si tinc algun problema
li dic a la monitora.
María què fas quan no ets al centre?
Jo m’aixeco a les vuit, em faig el llit, esmorzo una tassa de llet, i
vaig cap a la parada del bus per anar al taller, el meu germà Ignasi
m’hi acompanya cada dia tant a l’anada com a la tornada. A la tarda
quan arribo a casa bereno, dono de menjar a la meva gossa que es
diu Kiara, li poso pinso i aigua, també li dono una galeta; la Kiara
sap donar la poteta. Després em poso a escriure, miro la televisió,
m’agrada molt el “Tom i Jerry”, “Hay una cosa que te quiero decir”
amb el Jorge Javier Vázquez, miro les notícies per saber les coses
que passen, el temps a TV-3, segueixo un programa que fan els
dimarts a la nit de gent que canta, més o menys cada dia vaig a
dormir cap a les 12.
I a les estones que no miro la tele m’agrada pintar amb els colors
que em regalen i també fer ganxet, ara estic fent un “tapete”.
Els caps de setmana és una mica diferent, els dissabtes al matí faig
neteja de la meva habitació jo sola, trec la pols, escombro i frego
els vidres, els diumenges vaig amb l’Amalia, la meva cunyada, al
mercat de Vilanova a comprar coses que ens fan falta; a vegades
anem a dinar a Santa Agnès a casa dels nostres cosins. Aquest cap
de setmana anirem a Tortosa a casa d’uns amics.
Per acabar Maria, com resumiries tot el temps que portes a la
Fundació?
Només dir que en tinc molts bons records de tots els llocs on he
estat i de totes les persones que he conegut, fent molts bons amics:
la Conxita, el Josep, el Domingo, la Tere, la Maribel, la Mercedes.
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Contractes socials per al
manteniment d’espais públics
L’Ajuntament de Caldes de Montbui formalitza l’encàrrec del
manteniment de zones verdes i franges de protecció contra
incendis forestals a dues entitats socials: la Fundació Privada
Vallès Oriental i el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció Social
Aquest mes de març, l’Ajuntament formalitza dos encàrrecs relacionats
amb el manteniment d’espais públics a dues entitats que tenen
caràcter social i que treballen per a la incorporació al món laboral
de persones amb discapacitat intel·lectual i de persones internes en
centres penitenciaris.
D’una banda, encarrega a la Fundació Privada Vallès Oriental (entitat
sense ànim de lucre que atén persones amb discapacitat intel·lectual
de tot Catalunya) el servei de manteniment dels parcs, les zones
enjardinades i els vorals sense urbanitzar de les urbanitzacions i polígons
industrials i treballs forestals en franges i zones verdes a determinades
urbanitzacions.
D’altra banda, encarrega al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció la
conservació i el manteniment de les parcel·les públiques no edificades
i el manteniment de la franja de protecció contra incendis forestals de
les urbanitzacions de Can Valls, Torre Negrell i El Farell, entre altres
tasques.
L’alcalde, Jordi Solé, i el regidor d’Espai Públic, Jaume Mauri, han
presentat el contingut d’aquests encàrrecs municipals durant la firma
del contracte amb la Fundació Privada Vallès Oriental, que ha tingut
lloc dilluns 23 de març. A l’acte han assistit Juan M. Monsalve, director
general, i Jaume Gregori, Patró de la Fundació.

Contracte amb Fundació Privada Vallès Oriental

•

Amb la Fundació se signa aquest març el contracte per a la realització dels
«Serveis de manteniment dels parcs, les zones enjardinades i els vorals
sense urbanitzar de les urbanitzacions i polígons industrials i treballs
forestals en franges i zones verdes a determinades urbanitzacions». El
contracte se subscriurà per una any i amb preu de licitació de 72.000
euros (IVA inclòs).

•

El personal de la Fundació farà les següents tasques:
•
Conservació, manteniment i millora de vorals i camins.
•
Conservació i manteniment de les parcel·les no edificades propietat
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i zones verdes interiors de
les urbanitzacions de Can Regassol, Can Maspons i Lledoners.
•
Manteniment de la franja de protecció contra incendis forestals de
les urbanitzacions de Lledoners, Regassol i Saulons.
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Conservació, manteniment i millora de parcs i zones ajardinades
de les urbanitzacions.
Qualsevol altre tasca que en substitució de les esmentades
en els punts anteriors sigui prioritària realitzar en l’àmbit de la
jardineria municipal o la prevenció d’incendis.

La Fundació Privada Vallés Oriental és una entitat sense ànim de
lucre que atén persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit de
Catalunya, amb la finalitat de potenciar el seu benestar i el de les
seves famílies.
La FVO té com a identitat l’interès general com a pioners en l’acció
social, sempre més pròxima a les persones que a l’administració
pública. És per això que el paper de la Fundació no és suplir
les mancances de l’administració, sinó complementar els seus
compromisos amb la societat en quan a l’atenció de les persones
amb discapacitat intel·lectual. Més informació a www.fvo.cat.

La Yolanda és una dona de 42 anys que
ja fa dos anys i mig que viu a la llar Font
Verda, doncs es va incorporar al servei
d’habitatge al setembre del 2012. Entre
setmana desprès d’estar tot el dia al CO,
arriba a la tarda a la llar i a més de sortir,
fer compres i les tasques diàries, una de
les coses que més li agrada és dibuixar.
Després de sopar ella gaudeix restant al
menjador del pis dibuixant durant una
estona abans d’anar a dormir.
T’agrada estar a la llar?
Me gusta mucho estar en el piso, aquí tengo a mis amigos y también
está mi novio, que me quiere mucho y siempre me dice que soy
muy guapa.
Què és el que més t’agrada fer quan ets a la llar?
Pues me gusta salir de paseo y también hacer la tarea de fregar
los platos por la noche, después de cenar. La cocina y los platos
los friego con mi amigo Manolo, que es muy buen chico y nos
lo pasamos muy bien juntos, porque se pone a cantar y a hacer
bromas mientras hacemos la tarea.
Pero lo que más me gusta es dibujar. Dibujo mucho, no sólo en el
piso sino también cuando estoy en casa con mi hermana.
Què és el que més t’agrada dibuixar?
Muchos corazones. Siempre dibujo corazones y luego regalo los
dibujos a mis compañeros y a las monitores, pero casi todos los
dibujos se los regalo a mi novio porque le gustan mucho y los va
guardando.
Quin color t’agrada més?
El rojo, pero los corazones los pinto de diferentes colores porque no
quiero que todos sean iguales. A veces, cuando voy a regalar uno
a una persona, le pregunto qué color quiere y lo pinto de ese color.
Pero me gusta el rojo que es el color del amor y yo estoy enamorada.
A part de cors, dibuixes altres coses?
Sí, dibujo a una pareja de enamorados que van cogidos de la mano
y que somos mi novio y yo. Otras veces también copio otros dibujos
que veo que son de paisajes donde salen árboles, casas, etc… Los
copio y luego los pinto.
I en quin moment del dia t’agrada dibuixar?
Por la noche, después de cenar y fregar los platos, porque muchos
compañeros están durmiendo y estoy más tranquila. Así, tengo más
espacio en la mesa para mis dibujos. Además ese rato estoy con mi
novio porque a él también le gusta dibujar y nos ponemos juntos
mientras hablamos.
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Pla de formació 2015

L’AR

Plenament coneixedors de la vàlua dels nostres professionals,
a l’FVO apostem fermament pel foment de programes de
desenvolupament i de promoció professional orientats a
promoure la millora continua i la mobilitat professional,
fonamental per garantir el bon funcionament present i futur de
la Fundació.

Dept. de
Recursos
Humans

Per fer-ho factible, des de la comissió de formació s’han recollit
les necessitats de formació de totes les àrees i serveis i s’ha
elaborat el Pla de formació 2015.
Per aquest any, s’han programat més de 40 accions formatives
que sumen més de 400 hores de formació presencial. Del total
de cursos, més del 80% estan adreçades al personal d’atenció
directa i al 20% assistiran els peons del centre especial de
treball.
Les accions formatives grupals que integren el pla de formació
2015 són:

El programa de formació grupal es finançarà
a partir del crèdit concedit per la Fundació
Tripartita, resultant del 0,7% de les quotes de
cotització de l’any 2014.
Tanmateix, des de l’FVO s’aposta per la
formació individual bé vinculada a plans
de carrera professional o bé a cursos
especialitzats. Aquesta formació es finança
amb recursos propis de l’FVO.
Durant aquest any estan previstes les
següents accions formatives:

FORMACIÓ INDIVIDUAL 2015
POSTGRAU DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ
D'ENTITATS NO LUCRATIVES
MÀSTER DIRECCIÓ RECURSOS HUMANS

FORMACIÓ GRUPAL 2015
LLENGUA DE SIGNES IV
APLICACIO DE NOVES TECNOLOGIES
COMUNICACIÓ ALTERNATIVA PER A DIPS
NOUS RECURSOS EN TIC
RECICLATGE EN REANIMACIÓ CARDIO PULMONAR (RCP)
TÈCNIQUES EN RCP I COM ACTUAR EN EMERGÈNCIES
MÈDIQUES
SEGUIMENT HIGIENE POSTURAL
FORMACIÓ DE BONS HÀBITS
CURS DE GESTIÓ EMOCIONAL
ELABORACIÓ DE MENÚS
CONTENCIÓ FÍSICA NO VIOLENTA
ELABORACIÓ DE PROGRAMES INDIVIDUALS, AVALUACIÓ I
INFORME A LES FAMÍLIES (NOVES INCORPORACIONS)
INTRODUCCIÓ SISTEMA DE QUALITAT I SISTEMA
AMBIENTAL (NOVES INCORPORACIONS)
GESTIÓ DE LA MEDICACIÓ (NOVES INCORPORACIONS)
TRASTORNS DE CONDUCTA
NOUS RECURSOS EN TIC
TÈCNIQUES DE PLANIFICACIÓ CENTRADA EN LES PERSONES
AMB D.I.
PRIMERS AUXILIS
PRL + PLA EMERGÈNCIA
HABITS SALUDABLES
MUSICOTERAPIA III
SISTEMA INTEGRAL DE QUALITAT
FORMACIÓ EN GESTIÓ ÈTICA I RESPONSABILITAT SOCIAL
PROMOCIÓ DEL TREBALL EN EQUIP
NOCIONS BÀSIQUES INFORMÀTICA
CURS PRÀCTIC D’ESPORGA ARBUSTIVA I
CURS PRÀCTIC D’ESPORGA ARBRAT II
NETEJA PROFESSIONAL
LLENGUA DE SIGNES
DESENVOLUPAMENT COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
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EINES DE SUPORT A LA
LEPTOESCRIPTURA
WISC-IV: INTERPRETACIÓ I APLICACIONS
TECNOLOGIA XML
VIRTUALITZACIÓ AMB VMWARE 5.5

En línia a promoure el desenvolupament
professional individual, des de la Direcció
General es va crear l’any 2013 amb
continuïtat durant l’any 2014, un Programa
de Pràctiques Internes d’un total de 675
hores de durada, amb l’objectiu de disposar
de relleus naturals degudament formats en
els àmbits professionals de les titulacions
universitàries de psicologia i pedagogia, per
ocupar potencials ampliacions de plantilla en
funció de les necessitats estratègiques de la
Fundació.
El balanç final d’aquest programa ha esta
molt positiu. S’ha procurat en tot moment,
establir vincles estrets entre el coneixement
teòric, l’observació, la participació i la presa
de decisions, a més de permetre la relació
dels continguts teòrics de les titulacions
universitàries amb la pràctica de l’exercici
professional, contactant amb escenaris i
situacions reals, i adquirint i aplicant habilitats
i destreses per la millora de les competències
professionals del participants.
Eduard Martín
Cap de Recursos Humans

Agraïment als auditors interns de l’FVO
L’any 2014 va acabar el primer cicle d’auditories internes. No
és que abans no s’haguessin fet auditories internes, però sí que
ha estat el primer cicle després d’implantar la nova sistemàtica
en que es va ampliar la temporalitat dels processos d’auditoria
a períodes triennals i es va ampliar l’equip auditor.

Dept. de
Qualitat

Així, després de fer al 2012 una formació d’auditoria interna a
una desena més de professionals de l’FVO, passant de ser 12
auditors a 22, aquests han pogut posar en pràctica durant els
següents anys els coneixements adquirits i han pogut contribuir
a una labor, que tot i ser poc agraïda pel temps de dedicació
que suposa i l’esforç de compaginar aquestes funcions amb les
del lloc habitual de treball, és imprescindible per al compliment
dels requisits de les normes implantades i, sobretot, per a la
comprovació de l’eficàcia del nostre sistema de gestió integrat
i la contribució a la millora contínua dels processos i serveis.

Per això, volem presentar el nostre més sincer
agraïment, tant a aquests nous auditors
com als auditors sèniors, que també van fer
aquesta formació de reciclatge i van guiar als
nous auditors en el seu debut en el món de
l’auditoria, transferint les seves experiències i
desenvolupant entre tots i totes aquesta tasca
d’autoavaluació tan important.
Moltes gràcies a tothom!
I us animem a què continueu implicats amb
la causa i amb ganes de participar en el nou
cicle que s’inicia aquest any 2015.

Transparència i sistemes de gestió
Aquest 2015 és l’any de la Transparència. Per què l’any de la
transparència?
Perquè és l’any que entra en vigor la Llei 19/2014, de 29 de
desembre de transparència, accés a la informació pública
i bon govern. Que té per objecte, entre d’altres, garantir la
transparència de l’activitat pública, però també de les entitats
privades que percebin ajudes o subvencions públiques, així
com garantir el dret d’accés de les persones a la informació
i documentació pública mitjançant l’obligació de subministrar
informació a través de la pàgina web.
I perquè és l’any que entra en vigor la Llei 21/2014, del 29 de
desembre, del Protectorat de les fundacions i de verificació de
l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública. Que
té per objecte regular el contingut i abast de les funcions del
Protectorat i l’òrgan de supervisió de les associacions d’utilitat
pública i el règim jurídic que els és aplicable. I en la que es
defineix el concepte de transparència i es determina que les
fundacions i les associacions d’utilitat pública hauran de fer
efectiva la transparència de llurs organitzacions, de manera
que permeti a ciutadans, grups d’interès i a les administracions,
accedir a informació rellevant, actualitzada i veraç sobre l’entitat.
Per tant, un dels aspectes que parla la primera llei és de la
millora en la qualitat de la informació pública i de la gestió
administrativa, tant a l’Administració, com a totes aquelles
entitats vinculades i que tenen relacions de manera directa amb
l’Administració pública. I en la segona es parla de la importància
de la transparència a les entitats sense ànim de lucre, perquè
garantir la transparència genera confiança interna i externa,
dóna legitimitat, ajuda a complir amb la missió de l’entitat i dóna
coherència a l’organització ja que el concepte transparència vol
dir claredat en tot allò que l’organització fa o no fa i qualitat que
permet a tothom que es relacioni amb l’organització conèixer i
descobrir el funcionament i identitat de l’entitat.
Com veieu doncs, parlar de transparència, també és parlar de
qualitat; i amb la transparència es destaquen aspectes com
coherència, confiança, claredat... que és el que persegueixen
i aconsegueixen els sistemes de gestió de la qualitat; perquè la
transparència és un dels principis de la gestió de la qualitat que

ens assegura, quan implantem un sistema
de qualitat, que la gestió dels processos es
fonamenti en les actuacions i las decisions
clares; perquè els principis de la gestió de
la qualitat tenen la finalitat de conduir a
l’organització de forma exitosa a través de una
gestió sistemàtica i transparent.
I és que, encara que aquest sigui l’any de la
transparència, l’FVO fa molts anys que aplica
aquest valor, que té aquest compromís, i per
això fa anys que va implantar un sistema de
gestió de la qualitat i va documentar amb
procediments interns i protocols les seves
actuacions i el seu funcionament, per donar
claredat a la seva gestió i ser transparent. I
això s’ha fet evident quan després de passar
l’auditoria de renovació de la certificació,
aquest passat mes de febrer, s’obté un
resultat sense cap no conformitat, i les
auditores externes diuen que elles auditen el
sistema, i tot i que hi ha aspectes i requisits
que no estan totalment assolits, si que tenim
un sistema capaç de detectar internament
aquestes inconsistències i posar els mitjans
per resoldre-les, i per això no cal una no
conformitat de l’auditor extern. El que han
observat les auditores és que s’ha posat de
manifest, amb les eines que el sistema ens
dóna, aquells punts que s’han de millorar i
per això el sistema és eficaç.
Podem confiar en el nostre sistema que
detecta, que posa de manifest, que diu el què
hem de millorar i, per tant, no cal que ningú
aliè a l’FVO ens ho faci saber...i... no és això
doncs ser transparent?
Pilar Cantón Anguita
Tècnic Dept. Qualitat
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El tasca de la USAP dins el CET
L’estabilitat i viabilitat del Centre Especial de Treball “Xavier
Quincoces” (CET) va molt lligada a la professionalitat dels seus
treballadors/res i a la seva especialització. La satisfacció del
client amb la tasca feta és garantia de futur laboral i, per tant,
de consolidació dels llocs de treball engegats.

Unitat de
Suport a
l’Activitat
Professional
(USAP)

Ara bé, si s’analitza la distribució de la població del CET per
serveis a cinc anys vista, entre els anys 2009 al 2014, es posa de
manifest que no hi ha prou amb l’especialització i coneixement
tècnic en la respectiva tasca per garantir l’ocupació al CET
(gràfic 1).
Per això la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP)
treballa per garantir la polivalència del treballadors/res del
CET i millorar la capacitat de resposta de l’equip davant noves
necessitats del client, com una via de cercar alternatives
d’ocupació quan no hi ha prou amb l’especialització i la bona
feina feta.

Per fer-ho promou l’augment de les possibles
sortides laborals que s’ofereix als treballadors/
es del CET fomentant la pràctica als diferents
serveis, és a dir, es treballa per consolidar
una plantilla professional especialitzada
en serveis varis que en un moment donat
estigui preparada per la seva externalització,
fomentant una dinàmica de treball que faci
possible que sempre hi hagi professionals
preparats per assumir nous reptes i donar
continuïtat a la tasca que es duu a terme al
dia a dia.
Mostra d’aquest treball són
formatives dutes a terme pels
servei de manipulats, que és
al 43% de la població atesa,
diferent al seu (gràfic 2).

les accions
peons/es del
el que acull
en un servei

Gràfic 1 - COMPARATIVA DE LA DISTRIBUCIÓ DE
LA POBLACIÓ ATESA AL CET PER SERVEIS

Gràfic 2 - PRÀCTIQUES FORMATIVES DEL
SERVEI DE MANIPULATS DEL CET

ANYS 2009-2014

ANY 2014

• 2014 • 2009

El gràfic 1 mostra com, en qüestió cinc anys, el servei de jardineria, que és el
de més alta especialització del CET per la titulació dels jardiners, dimensió de
les tasques en quan a l’ús de maquinària i utillatge específic, etc. s’ha reduït
pràcticament a la meitat, passant de trenta un treballadors al 2009 a setze al
2014. De la mateixa manera, el servei de manipulats s’ha reduït en un 25%.
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El servei de manipulats del CET acull a trenta dos treballadors/es, dels
quals, vint-i-tres, que representen el 71% de peons/es, han fet formació
pràctica a d’altres serveis el CET per a millorar la seva polivalència
laboral. Tot plegat mostra la gran aposta que des de la USAP i el CET
de l’FVO es fa per la formació i l’ajustament continu dels llocs de treball.

Això ha estat clau en la bona marxa dels enclavaments, tant
a manipulats com a la jardineria, on s’estan aconseguit reptes
importants ampliant clients i zones de treball.
Gràcies a aquest esforç conjunt, perquè en aquesta formació
pràctica hi col·labora tothom, s’ha aconseguit especialitzar
i diversificar els serveis del CET, fugint de la dependència
exclusiva en un sector i apostant per sortides laborals variades,
que permetin l’obertura a nous reptes en cas de necessitat
(gràfic 3).
És a dir, mica en mica s’aposta per la innovació en la cartera
de serveis del CET, garantint la formació i preparació dels
treballadors/res amb discapacitat per a tasques cada cop més
especialitzades. Un exemple ha estat ràpida posada en marxa,
ara tot just fa una any, del nou servei de bugaderia del CET,
havent aconseguit en un temps rècord la seva consolidació.
Però a part d’aquest tasca formativa, la USAP també actua dins el
CET ocupant-se de l’ajustament dels treballadors/es als diferents
equips del CET, promovent, no més la professionalització, sinó
també la maduració i creixement personal.

permet el desplegament actuacions grupals,
adreçades a la millora de la gestió de
l’autonomia, la resolució de conflictes i la
potenciació del treball en equip (gràfic 4).
D’aquesta manera, el grup esdevé una
mostra de les dinàmiques de relació i les
interaccions que es donen entre els seus
integrants, permet observar-les i analitzarles i, mica en mica, consolidar un cultura de
grup en la que predomini la cooperació, la
implicació, el companyerisme i la satisfacció
per la tasca feta.
Aquestes qualitats, juntament amb la formació
més tècnica necessària per desenvolupament
de la tasca, són fonamentals pel creixement
i la maduració dels equips, permet unificar
els esforços en la mateixa fita i millora la
satisfacció i benestar dels seus membres.
Aurora Luna
Coordinadora USAP

Es tracta d’un seguiment regular dels equips de treball que

Gràfic 3 - DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
ATESA AL CET PER SERVEIS

Gràfic 4 - GRUPS DE SUPORT AL CET
ANY 2014

ANYS 2014

Com es mostra al gràfic 3 el CET està arribant a una distribució final del peons/
nes del CET als diferents serveis cada cop més homogènia.

Com es veu al gràfic, és el nou servei de bugaderia, posat en marxa al
gener del 2014, amb el 26% de les actuacions grupals realitzades, el
que lògicament ha concentrat la major part de les intervencions.
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La deglució segura

L’AR

La deglució què és, en què consisteix aquest acte tan habitual
que fem de manera involuntària, sense casi adonar-nos, i que
en algunes persones es torna complicat i fins i tot amb un risc
vital.

Residència i
Centre de Dia
“Valldoriolf”

La deglució o l’empassar és una acció molt complexa que fa que
l’aliment passi de la boca fins l’estómac, en la qual intervenen
varietat de músculs, estructures i nervis de manera coordinada
per tal de protegir via aèria i permetre que l’aliment arribi fins
l’estómac.
L’acte d’empassar resulta difícil, complicat, ineficient... quan
algunes de les estructures, nervis o músculs que hi intervenen
no realitzen la seva funció de manera correcta, de manera
coordinada, provocant un símptoma que és la disfàgia.
La disfàgia pot ser per sòlids i/o líquids, però hi ha eines per
pal·liar-la, amb ajuda d’espessants per líquids i de modificar la
textura i el volum dels sòlids, per exemple triturant-los.
En el nostre centre, durant els últims anys, hem observat
un augment d’aquesta patologia, en molt casos és
secundaria a la patologia de base d’alguns usuaris (paràlisis
cerebral amb afectació neuromotora important, malalties
neurodegeneratives...) i altres pel procés propi d’envelliment de
la persona.
Signes com la tos, durant i després de l’àpat, el canvi de veu
que notem, el baveig, així com que la persona eviti aquells
aliments que li provoquen més problemes ens fan adonar-nos
que hi ha un problema en el qual hem d’incidir i tractar.
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És un tema prou important que ens ha
portat a investigar i estudiar per tal de donar
resposta a la necessitat, tan actual com de
futur, que se’ns presenta. Aquest tema crea
neguit a les monitores encarregades de donar
els menjars a aquests usuaris, per aquest
motiu se’ls dóna unes pautes individuals per
tal d’afavorir una deglució més segura.
També ens estem formant en aquest camp ja
que és necessari i important, per tal de poder
percebre els primers signes de la patologia
i fer un seguiment, marcar unes pautes, i si
cal, un tractament de les persones que ho
necessiten.
A la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”
s’ha iniciat un camí per tal de donar resposta
a les necessitats, actuals i de futur, que
van sorgint en el tema de la deglució.
S’han modificat dietes per tal de ser més
individualitzades a l’usuari/a que precisa
més atenció, així com textures, volums,
temperatures... per tal que els àpats siguin
més adequats i segurs.
És un repte per tal de millorar la qualitat de
vida de les persones que atenem.
Glòria Borobia
Fisioterapeuta Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”

Realitat Augmentada
La realitat augmentada (RA) és el terme que s’utilitza per definir una visió
a través d’un dispositiu tecnològic, directe o indirecte, d’un entorn físic del
món real, on els seus elements es convinent en temps real. Consisteix en un
conjunt de dispositius que afegeixen informació virtual a la informació física
ja existent, és a dir, afegeix una part sintètica virtual a la real. Aquesta és la
principal diferència amb la realitat virtual, ja que no substitueix la realitat
física, sinó que sobreimprimeix les dades informàtiques en el món real.
Amb l’ajuda de la tecnologia, la informació sobre el món real d’un usuari
es converteix en interactiva i digital. La informació artificial sobre el medi
ambient i els objectes poden ser guardats i recuperats com una capa de
informació en la part superior de la visió del món real.
Components de la realitat augmentada:
•
•
•
•

Monitor d’ordinador, smartphone o tablet: instrument on es veuen
reflectits la suma de lo real i lo virtual.
Webcam: dispositiu que agafa la informació del món real i la transmet
al software de la realitat augmentada.
Software: programa que agafa les dades reals i les transforma en
realitat augmentada.
Marcadors: els marcadors són bàsicament fulles de papers amb
símbols els quals el software els interpreta.

Albert Riera Clapés i Dani Roma Noguera
Departament de Sistemes d’Informació.

Gos generat amb realitat
aumentada utilitzant
marcadors

19

LA FUNDACIÓ

INFORMA

Àrea d’Atenció Diürna
Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces”

Al Parc Güell

Ens inspirem amb Gaudi per a
l’activitat del Trencadís
L’activitat de trencadís és una tècnica artística,
típica de l’arquitectura modernista catalana.
Aquesta sortida està pensada per a què els
usuaris i usuàries puguin observar una de les
obres més importants de l’arquitecta Gaudí.
On hem pogut comparar i relacionar les seves
creacions de trencadís i mosaic. Vàrem fer tot
el recorregut per dins del parc fins arribar al
final de l’itinerari, on podíem seguir amb un
mapa totes les seves obres extraordinàries.
Finalment vam anar a dinar dins el recinte
del parc on vam estar molt bé.

Buscant la inspiració entre l’obra de Gaudí

Visita a la fàbrica de Cacaolat
Dijous dia 19 de febrer, el grup de projecte
de vida vam anar a visitar la fàbrica Cacaolat,
després d’haver fet un treball previ de tota la
historia d´aquesta empresa des del seu inici
l´any 1933, fins l’època actual.
Ens van ensenyar les dues exposicions, tot
el màrqueting de Cacaolat, la seva logística,
els anuncis des dels inicis, sponsors com
els equips de bàsquet i d’handbol que
representaven al Granollers, jugadors de
Barça com Xavi... Passant a l’altra exposició,
la de la procedència del cacau(arbre,
quantitat de llavors...) com es manipula, com
es transporta fins arribar a la fàbrica Cacaolat.
Passant a una sala on ens van passar un
pel·lícula amb tot el que prèviament ens
han explicat i convidant-nos a un batut ens
expliquen que la formula és secreta i màgica
Seguidament passant a veure des d’una
balconada la fàbrica tota informatitzada on
treballen amb molta maquinària.
En acabar ens donem un obsequi i agraïm a
la guia Elisa, que va ser molt agradable fentnos una visita molt divertida i amena. Dinem
en un parc i gaudim d’un gran dia assolellat.
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Durant la visita a la fàbrica de Cacaolat

Gaudint del sol després de la visita a la fàbrica de Cacaolat

Nou partit de la Lliga
de futbol del Vallès
El divendres 20 de febrer va tenir lloc un
altre partit de la lliga de futbol del Vallès,
en aquesta ocasió ens va tocar jugar contra
l’escola Montserrat Montero i encara ser un
rival bastant dur el nostre equip els hi va fer
front i van jugar molt bé.
Van lluitar tot el partit i l’altre equip ho va tenir
difícil per marcar. Finalment el resultat va ser
4-2 guanyant Montserrat Montero però vam
estar molt contents del nostre joc i del resultat
final. Continuem amb il·lusió i esforç el que
queda per acabar la lliga.

Moment del partit de la lliga de futbol del Vallès

Sortida al Parc Fluvial del Congost
El passat 17 de febrer dos grups de l’STO
van sortir del Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces” en furgonetes amb destí el Parc
Fluvial del Congost a l’alçada de Granollers.
Malgrat que el sol no va fer acte de presència
i no vam veure ni un sol ànec per la llera del
riu, vam passar una estona ben entretinguda!
Ideal per estirar les cames i gaudir del nostre
entorn més proper.

Carnestoltes al Centre
Ocupacional “Xavier Quincoces”

Al Parc Fluvial del Congost

El passat divendres 13 de febrer vàrem
celebrar la Festa de Carnestoltes al Centre
Ocupacional. La dinàmica habitual del
matí ja es va veure amenitzada per les
disfresses, ja que tot i seguir amb les
activitats programades, molts usuaris i
usuàries i professionals ho van fer disfressats.
Desprès d’un matí divertit veient com s’havia
disfressat cadascú, a la tarda es va celebrar
la Festa que va tenir lloc al pati del Centre
Ocupacional. També vam berenar de manera
especial: Cacaolat i pastes per als més dolços
i sucs i galetes sense sucre per a la resta.
Tothom va poder gaudir d’un bon berenar
mentre ballava sense parar!

Celebrant carnestoltes

Els usuaris i usuàries del Centre
Ocupacional són protagonistes a
l’espectacle “Tripula”
El matí del dia 30 de gener, 4 grups del
Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”
hem anat a veure un espectacle a l’Auditori
de Granollers. S’anomena “Tripula”, és
un espectacle diferent on hem pogut ser
protagonistes de la pròpia obra.
Tots hem pogut gaudir d’un viatge dins
un globus, on hem experimentat diferents
sensacions: música, projeccions, titelles,
colors... Tot ha fet d’aquest viatge una
experiència molt divertida i agradable.

A l’Auditori de Granollers, vivint el “Tripula”
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Segon partit de futbol dins el V Torneig de
la Lliga d’entitats del VO
El passat divendres 23 de gener l’equip de futbol del
Centre Ocupacional va anar a fer el seu segon partit dins
el V Torneig de Lliga d’Entitats del Vallès Oriental. En
aquesta ocasió havíem de jugar al Pavelló de Can Bassa
contra l’equip de futbol del Centre Ocupacional APINDEP.
El partit va estar molt emocionant, el nostre equip va
començar guanyant però finalment l’equip contrari va
remuntar el partit. Tot i així, va ser una jornada d’esportivitat
divertida i animada, i és que molts companys del centre
ens varen venir a veure i animar.

L’equip de futbol del Centre Ocupacional

Paradeta vímet i trencadís
El divendres 12 de desembre vam anar a fer paradeta de
Nadal al mercat setmanal de La Roca del Vallès, amb 14
usuaris de les activitats de vímet i de trencadís. Ens vam
sorprendre positivament de l’interès que mostrava la gent
que passava pel mercat, i vam estar molt contents ja que
vam aconseguir vendre moltes coses de les que havíem
fet els últims mesos. A les 14h vam recollir la paradeta
i vam anar a dinar els entrepans i prendre un cafè en el
bar-restaurant El Celler, d’allà La Roca.

Paradeta de Nadal al Mercat de Granollers
El passat dijous dia 11 de desembre vam anar al Mercat
de Granollers per posar la paradeta dels tallers temàtic i
bijuteria. De bon matí ja vam baixar ben abrigats. Aquest
any ens van deixar un lloc a la porxada on tothom va
poder veure el que hem anat treballant al llarg d’aquest
quadrimestre: collarets, polseres, figures nadalenques de
goma eva, estrelles de boles, calendaris... molta gent es
la que es va aturar per a mirar les nostres produccions i
emportar-se un record.

Paradeta de Nadal al mercat setmanal de La Roca del Vallès

Vam estar fins el migdia, després de recollir i per a reposar
forces vam anar a dinar els entrepans que dúiem i ens
vam prendre un refresc i un cafè amb llet ben calent al
Grà. Esperem poder tornar l’any vinent!!!

Visita prehistòrica
Divendres dia 27 de novembre del 2014, el grup
de projecte de vida del Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces”, vam anar a la Roca del Vallés, en motiu del
centre d’interès la prehistòria. En aquesta sortida vàrem
fer un tram per la ruta prehistòrica on vàrem observar tres
jaciments: El dolmen de can planes, la pedra foradada i
la pedra de l’escorpí. Hem pogut saber que en aquests
jaciments arqueològics quan una persona moria tot el
seu grup s’implicava en la preparació i realització i rituals
necessaris pel seu enterrament, la comunitat quan perdia
un dels seus membres i aquest havia de ser enterrat amb
els seus avantpassats.

Detall del trencadís exposat a la paradeta

Després de la gran caminada, vam gaudir de un bon dinar
al restaurant Celler de la Roca. Finalment vam anar veure
les escultures de pedra que es troben a la muntanya.
Una mostra del què som capaços de fer en vímet
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Àrea d’Acolliment Residencial
Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”

Ja tenim el pessebre!
A la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” ja tenim fet el gran pessebre que
cada any fem al vestíbul ... us deixem unes imatges , però el millor és veure’l
en persona és impressionant!

Sortides del mes de desembre a la Residència i Centre de
Dia “Valldoriolf”
Durant el mes de desembre s’han fet sortides per veure l’ambient nadalenc,
us deixem unes fotos de la fira de Nadal de Cardedeu. També van fer un
gran berenar amb olives i patates braves, a petició de la Rosario, usuària de
la residència... van agradar moltíssim a tots i totes!!

Pintant el cel del pessebre

Detall de l’impressionant pessebre del vestíbul

A la fira de Nadal de Cardedeu

Aquest Nadal no va faltar el Pare Noel

Un bon berenar amb olives i patates braves
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Gaudint de la Rua del Carnestoltes a Granollers

Sortida al Carnestoltes de
Granollers
El passat 15 de febrer, un grup d’usuaris i
usuàries de la Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf” van anar a veure la Rua del
Carnestoltes a Granollers. Monitors/es i
usuaris/es van anar disfressats i amb molta
marxa... Van gaudir molt de la Rua. Després
van menjar per berenar uns “montaditos”
molt bons!!

Dibuixos superdivertits amb
“Pintem amb imaginació Joan
Miró”

Pintant amb imaginació algunes de les obres de Joan Miró

El dijous 12 de febrer el Ricard, l’Anton,
l’Enrique, la Carme, l’Eduard i l’Esperança,
usuaris de la Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”, van anar a fer una activitat al
Museu Central de Granollers. En concret, van
fer l’activitat “Pintem amb imaginació Joan
Miró”. Els dibuixos van quedar superdivertits!

L’Esperança, una de les
guanyadores del concurs de
disfresses que va organitzar el
“Disconcert” de Mataró!!

L’Esperança recollint el seu premi

El diumenge 8 de febrer, l’Espe, la Carme,
el Ricard, el Sergio G., la Irene, la Rosarito
i l’Anton van anar al “Disconcert “. És una
activitat lúdica que es fa en una discoteca, la
Sala Clap de Mataró, amb música en directe.
Aprofitant que és Carnaval, tothom podia anar
disfressat. I així ho van fer, tots els usuaris
i monitors van anar amb unes disfresses
espectaculars, tant... que van guanyar un
premi! L’Esperança va se l’afortunada i li van
regalar una entrada pel proper concert.
Agraïm a la Cristina G. i la Nuria C., la il·lusió
que van transmetre i la dedicació que van
posar per disfressar-los, fent que fos una
tarda súper especial!
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Impressionants les disfresses

Àrea d’Acolliment Residencial
Servei d’Habitatge
Fem crepes ben dolces!

A punt per celebrar el Carnestoltes

A punt per celebrar el Carnestoltes

Fent ornaments

Fira del torró Cardadeu

Amb vistes al riu Onyar al seu pas per la ciutat de Girona

Al partit de Handbol
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Passejant per la Devesa a Girona

Jugant a la petanca

Mataró

Visita al Museu Dalí

Sortint del Museu del Cinema

Al parc Francesc Macià de Malgrat

Modificació Puntual i el Pla Especial dels terrenys propietat de la
Fundació situats al paratge de Valldoriolf al terme municipal de La
Roca
Sobre l’expedient de Modificació Puntual i el Pla Especial dels terrenys propietat de la
Fundació situats al paratge de Valldoriolf al terme municipal de La Roca, on la Fundació
té previst realitzar diversos projectes de futur, per raons de tramitació l’expedient
finalment entrarà al Ple de l’Ajuntament de La Roca del Vallès corresponent al mes
de març per a la seva aprovació provisional. A continuació, es tramitarà l’expedient a
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva i retornarlo, per a ratificar-lo, a l’Ajuntament de La Roca. Una vegada finalitzat l’expedient la
Fundació continuarà amb l’estudi i proposta de projecte de construcció del Centre de
Rehabilitació Funcional en aquests terrenys.

Procés de concertació de les places
La Direcció General de la Fundació està duent a terme la negociació del procés de
concertació de les places de Centre Ocupacional i de Servei d’Habitatge amb la
Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) -antic
Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)- del Dept. de Benestar Social
i Família. En concret, el passat dijous 29 de gener, la Direcció General de l’FVO,
acompanyat pel Cap de Recursos i la Cap de Gabinet, es va reunir amb representants
dels Serveis Territorials i de la Secretària d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia
Personal (SISPAP) -antic Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)- del
Dept. de Benestar Social i Família amb l’objectiu d’iniciar el procés de concertació de
les places del servei del Centre Ocupacional i les places de llar-residència del Servei
d’Habitatge. En aquesta primera reunió, es van fixar les bases per a continuar les
negociacions del procés i adequar els espais del Centre Ocupacional i Llars segons
els nous criteris de la concertació. I el passat 11 de març, la Direcció General i el Cap
de Recursos van realitzar la segona presa de contacte d’aquest procés de concertació
per a tractar l’informe realitzat per l’arquitecte de la Fundació, Francesc Sala, sobre
la situació arquitectònica de les llars que no acompleixen amb el codi d’accessibilitat
segons l’informe realitzat pel Servei d’Inspecció. També es va continuar la negociació
sobre les clàusules tècniques i administratives.

Nova llar-residència de Granollers
Una vegada finalitzades les obres de construcció de la nova llar-residència de la
Fundació a la ciutat de Granollers , que dotarà a l’entitat de 24 noves places de Servei
d’Habitatge, es restarà realitzar el corresponent equipament . Quedarà pendent que
el Departament de Benestar Social i Família decideixi incloure les noves places de llarresidència en la negociació del procés concertació de places.

Visita Escola d’Educació Especial Xaloc de
Sabadell
El passat divendres dia 13 de març, un grup de trenta alumnes,
acompanyats de cinc mestres de l’Escola d’Educació Especial
Xaloc de Sabadell, van visitar el Centre Especial de Treball
“Xavier Quincoces” de l’FVO. Alumnes i mestres van mostrar
molt interès per les tasques que es realitzen als diferents serveis
del CET, i van agrair, especialment, la possibilitat de veureho de primera mà, enduent-se una experiència que, segons
van comentar, els ha proporcionat un material important per
treballar a l’aula.

El Servei de Jardineria del CET prorroga el contracte de servei de
jardineria de Montornès del Vallès
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montornès del Vallès de data
18 de febrer de 2015, s’ha prorrogat el contracte del Servei de Jardineria i Manteniment
de zones verdes municipals de Montornès del Vallès per 3 mesos de durada (del 20 de
febrer al 20 de maig de 2015). Aquest servei que ocupa a 6 peons amb discapacitat,
l’estem prestant de manera continuada des del 1993.
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Aprovada la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat
de les fundacions i de la verificació de l’activitat de les
associacions declarades d’utilitat pública

Ampliació de la cartera de clients
del Servei de Jardineria del
Centre Especial de Treball “Xavier
Quincoces” amb l’Ajuntament de
Caldes de Montbui
D’acord al pla d’acció previst en el Pla
Estratègic 2013-2016 d’optimitzar el
rendiment productiu de les brigades de
jardineria i de potenciar la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat, en
data 3 de març de 2015 la Fundació ha licitat
al procediment negociat per a la contractació
dels serveis de manteniment dels parcs,
les zones enjardinades i els vorals sense
urbanitzar de Caldes de Montbui. El passat
23 de març, en un acte públic amb els
mitjans de comunicació convidats, l’Alcalde
de Caldes de Montbui, Jordi Solé; el Director
General de l’FVO, Juan M. Monsalve, i
el membre del Patronat, Jaume Gregori,
van firmar el nou contracte del servei de
jardineria que té una duració inicial d’un any.

Renovació dels certificats dels
sistemes de gestió de la qualitat
Aquest any 2015 caducava la vigència
dels certificats dels sistemes de gestió de
la qualitat segons la norma UNE-EN ISO
9001:2008, de la gestió ambiental segons
la norma UNE-EN ISO 14001:2004 i de la
gestió de la de seguretat i salut laboral segons
l’estàndard OHSAS 18001:2007.Així al 2012
es va renovar per últim cop els 3 certificat de
sistemes de gestió amb validesa fins aquest
any 2015, any en el qual s’ha hagut de passar
una auditoria de renovació. Es va programar
l’auditoria pel passat mes de febrer i després
de 4 dies d’avaluació per part dels auditors
d’AENOR, van lliurar l’informe de resultats
sense cap no conformitat.

El ple del Parlament de Catalunya també va provar, en la sessió del 18 de desembre
de 2014, la llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les
associacions declarades d’utilitat pública. La llei regula el contingut i l’abast de les
funcions del protectorat com a òrgan que ha de vetllar pel recte exercici del dret de
fundació i assegurar que el funcionament de les fundacions s’ajusti a la legalitat.
També regula l’òrgan de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública,
que ha de vetllar perquè aquestes entitats mantinguin els requisits per gaudir
d’aquesta declaració. La normativa atorga a tots dos òrgans potestats inspectores i
sancionadores, i estableix multes de fins a 20.000 euros o la retirada d’ajuts durant
un any, tot i que l’apartat del règim sancionador no es preveu que entri en vigor fins el
2016. Entre altres aspectes, també recull que el protectorat pugui sol·licitar al jutge la
intervenció temporal d’una fundació en determinades circumstàncies, i, si s’executa,
assumir les funcions legals i estatutàries del patronat.

Aprovació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern
El ple del Parlament de Catalunya, en la seva sessió de 18 de desembre de 2014, va
aprovar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
La llei, elaborada en ponència conjunta de tots els grups, regula i garanteix la
transparència de l’activitat pública i el dret d’accés dels ciutadans a la informació i
la documentació públiques. Té per objecte establir els principis i les obligacions de
bon govern d’acord amb els quals han d’actuar els alts càrrecs i el personal al servei
de l’administració, aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració
ciutadanes.
La llei també crea un portal de transparència, un registre de grups d’interès i
la comissió de garantia del dret d’accés a la informació pública; regula el silenci
administratiu positiu i l’exercici del dret d’accés a la informació a partir dels setze
anys; fixa en un mes el termini per resoldre les peticions, i estableix un sistema de
garanties i reclamacions i un règim sancionador, que inclou, per exemple, multes
de fins a 12.000 euros i la destitució d’alts càrrecs per infraccions molt greus. Així
mateix, atorga al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau la
facultat de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets que estableix. A més,
el Síndic de Greuges tindrà la competència per avaluar-ne el compliment, i anualment
haurà de presentar un informe general sobre aquesta qüestió a la cambra.
La iniciativa és aplicable a la Generalitat, l’administració local, el Parlament i els òrgans
estatutaris, les universitats, els grups d’interès, les persones físiques o jurídiques que
presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions
sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions, entre les quals
es troba la nostra Fundació.

Aquest són uns resultats excel·lents, que
reafirmen que el nostre sistema integrat
de qualitat, seguretat i medi ambient està
consolidat, és conforme amb els requisits
dels nostres clients, dels professionals
que hi treballen i del medi on operem, i és
eficaç per a complir amb els objectius que
l’entitat es proposa i amb els requisits legals
i normatius. Amb tot i això, els auditors
van identificar possibles àrees de millora i
van detallar una sèrie d’observacions que
s’hauran de treballar. Però el més important
és que l’FVO gaudeix dels certificats renovats
amb vigència fins al 2018.
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