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“Al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual”

batec

El Govern de la Generalitat
de Catalunya concedeix la
Creu de Sant Jordi 2015 a
la Fundació Privada Vallès
Oriental

Continuen els actes de la celebració dels 50
anys del naixement històric de la Fundació

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

És un honor, un gran honor, que el Govern de
la Generalitat de Catalunya concedeixi a la
Fundació Privada Vallès Oriental la Creu de Sant
Jordi 2015 “en el cinquantenari d’una entitat
que, al seu entorn i al conjunt de Catalunya, és
un exemple de dedicació perquè les persones
amb discapacitat intel·lectual puguin gaudir de
les mateixes oportunitats que tothom. Des de la
convicció que aquestes persones i també els seus familiars han de veure
reconeguts i garantits els drets a l’autonomia personal la inclusió social i
una vida i una educació de qualitat”.
Aquest any 2015 celebrem els 50 anys del naixement històric de la nostra
entitat, 50 anys de la lluita i projecte d’un grup de pares i mares que a l’any
1965 hi van posar el cor i ànima – el seu compromís, esforç i perseverança
personals- per tal d’aconseguir per als seus fills i filles el reconeixement
dels seus drets com a persones iguals a la resta de ciutadans i ciutadanes.
Es tracta d’una lluita i projecte social que a l’any 1992 es converteix en
l’actual Fundació Privada Vallès Oriental (FVO), al servei de la persona amb
discapacitat intel·lectual. I què hi ha millor per a celebrar-ho, que rebre
aquest reconeixement públic del Govern de la Generalitat de Catalunya i
l’acompanyament i escalf dels més de 3.600 professionals, familiars, tutors,
entitats privades i públiques, ajuntaments, autoritats, amics i amigues de la
Fundació que, tot adherint-se a la proposta iniciada per l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, han participat en aquesta aventura.
A tots ells i elles, les més de 3.600 signatures recollides, moltes gràcies pel
vostre suport. Al Govern de la Generalitat de Catalunya, des de la tota la
humilitat, gràcies per reconèixer la tasca social de la Fundació. Al Patronat,
Consell Consultiu i professionals gràcies per la vostra entrega i dedicació.
A les persones ateses i als familiars, a les entitats privades i públiques,
gràcies pel vostre suport. Ara només ens resta, continuar sumant, per fer
que aquest projecte social dedicat a atendre a la persona amb discapacitat
intel·lectual segueixi amb força i sempre cap endavant!

Juan M. Monsalve
Direcció General FVO

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

El Govern de la Generalitat de Catalunya
concedeix la Creu de Sant Jordi 2015 a la
Fundació Privada Vallès Oriental
La Fundació va estar representada pels membres del Patronat, la Direcció General i l’Alcalde de La Roca del Vallès.

El dilluns 04 de maig, el Sr. Esteve Marqués, President del Patronat
de la Fundació, recollia de mans del President de la Generalitat de
Catalunya, M Hble. Sr. Artur Mas, al llarg de l’acte institucional celebrat
al Gran Teatre del Liceu on també hi havia present el Conseller de
Cultura, Hble. Sr. Ferran Mascarell, i la Presidenta del Parlament de
Catalunya, M. H. Sra. Núria de Gispert. La Creu de Sant Jordi és un dels
màxim reconeixements que pot rebre una persona o entitat per part
de la Generalitat de Catalunya en reconeixement a la Fundació “en el
cinquantenari d’una entitat que, al seu entorn i al conjunt de Catalunya,
és un exemple de dedicació perquè les persones amb discapacitat
intel·lectual puguin gaudir de les mateixes oportunitats que tothom. Des
de la convicció que aquestes persones i també els seus familiars han de
veure reconeguts i garantits els drets a l’autonomia personal la inclusió
social i una vida i una educació de qualitat”.
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El President del Patronat de l’FVO, el Sr. Esteve Marqués, parlant durant la presentació

Celebració dels 50 anys del naixement històric
de la Fundació
La Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) vol compartir amb totes les
persones amb discapacitat intel·lectual ateses als centres i serveis, les
seves famílies, membres del Patronat i Consell Consultiu, professionals,
clients, proveïdors, administració pública, els seus amics i amigues, la
gran família de l’FVO... aquest any 2015 tan especial. Aquest any, l’FVO
celebra els seus primer passos històrics.
Els orígens de la nostra Fundació 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 amb discapacitat intel·lectual, van decidir constituir
a Granollers a l’Associació Patronat Comarcal de Pares de persones
amb Disminució Psíquica, amb la finalitat de fomentar l’assistència,
recuperació i ensenyament dels seus fills i filles. L’any 2015 la Fundació
celebra els 50 anys del seu naixement històric, 50 anys del projecte
social d’uns pares i mares, d’una contribució constant i abnegada
per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat
intel·lectual, així com 50 anys defensant els seus drets i vetllant per la
integració plena d’aquestes persones en tots els seus àmbits socials,
laborals i educatius.

El President de l’entitat, el Sr. Esteve Marqués, ha volgut “reconèixer
la tasca duta a terme per tots i cadascun dels familiars que van fer
possible la creació de l’Associació a l’any 1965 i que han dut a
poder consolidar aquest projecte a dia d’avui passant per etapes
amb moltes alegries, tristeses, pedres al camí, reptes a superar i
l’alegria de poder crear els serveis que les persones necessitaven
per a poder ser atesos com es mereixien i mereixen”. L’Alcalde
de La Roca del Vallès, Rafael Ros, ha defensat que és “un plaer
compartir aquest aniversari reconeixent la feina de l’Associació
posar l’accent en una necessitat a la qual la societat no donava
resposta a l’any 1965”.

Acte de presentació del Programa d’actes commemoratius
La Fundació ha presentat el programa d’actes de la celebració dels 50
anys del seu naixement, celebrat el dia 10 d’abril a les instal·lacions de
l’entitat.
El Director General de la Fundació, Juan M. Monsalve, presentant el programa
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A continuació, el Director General de la
Fundació, Juan M. Monsalve, ha presentat la
primera versió del document “1965-2015.
50 anys d’història de la Fundació Privada
Vallès Oriental” que recull un repàs del
naixement històric de la nostra entitat fins a la
consolidació del projecte social a dia d’avui.
També ha presentat el programa dels actes
de celebració previstos per aquest any. “És
un gran honor tenir l’oportunitat de celebrar
aquests 50 anys i amb un programa, ambiciós,
que ha treballat la Comissió Organitzadora”
ha comentat el Director General.
També ha volgut destacar algun dels actes
principals. En concret, la celebració del
primer acte, aquest diumenge 13 d’abril
amb el Concert gratuït de la Coral Polifònica
de Granollers i Cor Mixt Amics de la Unió
recordant els concerts benèfics que
l’Associació organitzava en els seus primer
anys de vida; també ha destacat la celebració
de l’acte social de la Festa de la Gran Família
de la Fundació, el diumenge 28 de juny; la
celebració el divendres 9 d’octubre de l’acte
institucional “El dia de la Fundació” que
inclou el XVII Cicle de Conferències, enguany
a càrrec del professor de la Universitat Ramon
Llull Sr. Francesc Torralba; l’estrena de l’obra
teatral “Els bruts de Vallneta” el dissabte 14
de novembre a càrrec de la Companyia de
Teatre de l’FVO i el gran acte de cloenda del
dissabte 28 de novembre amb el Concert a
l’Auditori de Granollers amb la col·laboració
de 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.

Actuació de la Coral Polifònica de Granollers a la Parròquia de Sant Esteve de Granollers

Concert de Corals
El diumenge 13 d’abril, a la Parròquia de
Sant Esteve de Granollers, s’ha celebrat el
Concert de la Coral Polifònica de Granollers i
la Coral Cor Mixt Amics de la Unió recordant
els concerts benèfics que l’Associació
organitzava en els seus primers anys de vida.

Actuació de la Coral Cor Mixt Amics de la Unió

Després de la benvinguda a càrrec del
President del Patronat de la Fundació, el Sr.
Esteve Marqués, s’ha iniciat el repertori - fet
a mida per a la celebració- i del qual n’han
pogut gaudir tots els assistents participant i
aplaudint amb els cants de la Coral Polifònica
“Els primer freds” de Manuel Blancafort,
“Retorn de l’aplec” de Josep M. Ruera, “Del
mal que pas no puc guarir” de Cristòfor
Taltabull, “Martinet me’n llevo jo” d’Eduard
Toldrà, “Amor mariner” de Manuel Oltra,
“Marinada” d’Antoni Pérez-Moya, “Madrigal”
de Cristòfor Taltabull i “Suite sobre “El
mariner” de Francesc Vidal al piano amb
Txema Riera i amb la Direcció d’Agustí Vidal.
I per part del Cor Mix Amics de la Unió, “Hymn
to freedom” d’O. Peterson amb arranjaments

Ovació del públic després de cada actuació
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de S. Hovi, “Nga Iwi e – Pop” maorí amb
arranjament d’E. Barceló, “Samba lelé”
popular brasilera, “O voso Galo comadre”
tradicional gallega amb arranjaments de M.
Groba, “Por una cabeza” de Carlos Gardel,
“Bésame mucho” de Consuelito Velázquez,
“Sense vent” tradicional nòrdica, “Ton
pare no té nas” popular mallorquina amb
arranjaments de Baltasar Bibiloni i “In the
santuary” de K. Carr amb la Direcció de
David Gómez Comino. Per acabar el Concert,
les dues corals han fet el cant comú: “País
petits” de Lluís Llach amb arranjaments de
Quique Roca i Torndelacreu.

Celebració de la setmana de l’esport
organitzada pel Centre Ocupacional
“Xavier Quincoces”
Competició d’atletisme
El dia 12 de maig hem celebrat la Setmana de
l’esport dins la celebració del 50 aniversari de
la Fundació i hem organitzat una competició
d’atletisme entre els usuaris i
usuàries participants d’aquest
esport amb entrega de
medalles. Ha estat una
jornada molt acollidora i
la resta de grups ha estat
animant en tot moment!
Marató aeròbic i competició
de bitlles
El dia 12 de maig, dins la setmana de
l’esport en la celebració del 50 aniversari de
l’FVO, vam realitzar a la pista esportiva una
marató d’aeròbic on hi van participar molts
usuaris/es dels diferents grups del Centre
Ocupacional. L’educadora responsable del
grup de l’activitat d’aeròbic, així com la resta
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d’usuaris/es que hi participen habitualment,
anaven marcant les coreografies i els exercicis
a seguir, tot seguint el ritme de la música (i
prèviament assajat a les sessions dedicades
a l’activitat). Tothom va gaudir molt, a més
de transmetre de manera lúdica i dinàmica la
importància de tenir cura del benestar físic.
Esport virtual
El dimarts 12 per la tarda, participant amb
la setmana de l’Esport que s’organitza a
la FVO, vàrem realitzar una competició de
bitlles. Unes bitlles virtuals mitjançant la
Kinnet -Box on tots vam poder gaudir del
joc i mostrar les nostres habilitats. Va ser un
espai dinàmic i participatiu tant per part dels
propis participants habituals de l’activitat com
d’altres espectadors que es van engrescar a
fer una bona tirada i aconseguir el “ple”.

realitzar dues parts de vint minuts cadascuna
amb un descans de cinc minuts. El partit
es va viure amb molta intensitat per
part dels jugador i jugadores,
animats en tot moment pel
públic assistent. Va ser una
jornada on van poder mostrar
els seus progressos com a
equip ja consolidat, enhorabona.
Partit de futbol
Degut a que hem celebrat la Setmana de
l’Esport de la nostra Fundació, el dijous 14
de maig al matí, es va celebrar el partit de
futbol contra l’equip d’Apindep. Va ser un
partit disputat en el qual els dos equips
van donar el millor de si. Vam gaudir d’un
matí competitiu i dinàmic dins la jornada
esportiva malgrat ser vençuts per l’equip
d’Apindep. Finalment, es va fer entrega d’un
marc recordatori de la jornada.

Partit d’handbol
El dimecres 13, a mig matí, es va celebrar
el partit entre els jugadors i jugadores
que formen l’equip d’handbol del Centre
Ocupacional. Van començar amb la sessió
d’escalfament i estiraments pertinent, es van

Cloenda de la Setmana Esportiva
Per finalitzar la setmana de l’esport, el
divendres es va celebrar un partit de futbol
amb part l’equip de futbol del Centre
Ocupacional i alguns convidats de la

Residència. El partit va estar molt igualat en
tot moment, però finalment va ser l’equip
vermell qui va guanyar la jornada. De tota
manera, tots hem pogut gaudir d’un final
de festa molt divertit amb música, futbol i
animació per part dels companys.
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Us presentem a l‘Anton Palacios , és usuari de la
Residència “Valldoriolf” des de fa dos anys i
té 35 anys. És una persona molt entranyable,
extravertida i que gaudeix moltíssim de les
relacions socials. Està encantat de poder
participar en aquest article sobretot
perquè li farem fotografies... cosa que
l‘entusiasme!
Li expliquem que parlarem sobre
ell en aquest article i li demanem
què li agradaria explicar a tots.
Es queda pensatiu i ens diu
assenyalant amb els seus dits,
primer que la mama està al cel i
que ell te ganes de veure-la, segon
que li agrada molt anar amb el seu
pare a casa els caps de setmana i
amb els seus germans i nebots, i en
tercer lloc que li agrada molt la casa
de lleure de l’Escala.

A l’Anton li agrada participar de totes les activitats

L’Anton manté una molt bona relació amb
la seva família i marxa els caps de setmana
a casa. Es mostra molt content quan arriba el
dia, durant tota la setmana va preguntant a tots
quants dies falten per anar a casa. Ens explica que li
agrada que el pare el porti a mirar botigues per comprar
cosetes que a ell li agraden.
Al centre li agrada participar de totes les activitats en general que li
proposes, algunes de les seves preferides són fer cal·ligrafia, mirar fotos,
activitats amb la pantalla interactiva o amb els ordinadors... Sempre està
disposat a ajudar en general al monitor en totes les tasques, cal dir, que
té un bon nivell d’autonomia i pot col·laborar en moltes tasques. També li
agrada ajudar molt als seus companys. Necessita estar molt actiu, ja que
sinó pot fer alguna de les seves...
Un cop a la setmana participa de l’activitat de piscina a La Roca del Vallès,
li agrada anar i es tira en “bomba”, gaudeix molt!
Anton té molts amics, tant dins del centre com fora, abans vivia a les llars
de l’FVO i li agrada mantenir el contacte amb ells, sobretot es molt feliç,
quan el venen a veure al centre i fan un berenar amb ell o un aperitiu.

L’Anton amb la Maria...

De vegades , els diumenges a la tarda van a la discoteca un grup d’usuaris
i usuàries, li agrada molt anar i allar, conèixer gent nova, veure el refresc
que els hi donen... s’ho passa molt bé. Li agrada participar de les sortides
en general.
Quan li preguntes per cançons que li agraden, ens diu que li agradava
“Operación triunfo”, quan ho feien a la televisió i imita a la cantant Rosa.
És bromista, fa bromes i li agrada que li’n facin, riu molt en aquests
moments. Sempre té un somriure per tothom i es guanya la simpatia de
tothom.
Li agrada comunicar molt als monitors tot el que farà, si anirà a una sortida,
o amb la família, que vol celebrar el seu aniversari amb un gran pastís, que
li donen fotografies per penjar a la seva habitació... sempre té alguna cosa
per explicar i amb la qual s’emociona. Es fa entendre amb signes manuals
i paraules, frases, i aconsegueix que tothom l’entengui encara que li costi.
Li diem que vol dir per acabar l’article, si vol afegir alguna cosa més, i ens
parla de les seves monitores, la Nuria i la Maria, està molt content amb
elles i l’estimació és mútua.
L’Anton es fa estimar molt i és una persona molt entranyable per tots i
totes.
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... i amb la Núria

L’artista de la Fundació
d’aquest número és
l’Assumpció Espelt és una
L’Assumpció és una persona molt discreta i amb una gran sensibilitat, que mostra a
través de la seva creativitat en les activitats artístiques que realitza en el centre. Ha
participat a diferents concursos relacionats amb la pintura, el més recent és el 12è
concurs de punts de llibre de la Biblioteca de la Roca del Vallès, rebent el 5è premi.
Hola Assumpció, ens pots explicar quines activitats artístiques fas al Centre
Ocupacional? Els dilluns a la tarda faig aquarel·les amb el grup de la Tània, i el
dimecres al matí faig taller de pintura amb el grup de la Reme. La Tània ens posa
una foto a l’ordinador i l’hem de fer sobre la cartolina amb les aquarel·les, i a la
segona part del taller fem una pintura de tema lliure també amb aquarel·les.
Els dimecres amb la Reme també hi estic molt bé, hi estic molt tranquil·la pintant,
normalment fem quadres però també fem altres objectes com decoració de caixes
i altres coses.
Has fet molts quadres? Sí en tinc uns quants, els tinc a casa, tinc l’habitació de les
pintures i allà estan penjats els meus quadres. Abans pintava a casa, ara ja només
pinto al taller.
Com vas començar a pintar? Sempre m’ha agradat, no he anat mai a classes, jo
mateixa he anat aprenent.
Quins temes t’agraden més de fer? El que més m’agrada són les flors i els paisatges.
Normalment puc agafar una foto que m’agrada i la pinto o sinó m’ho invento.
Amb quina tècnica et sents més còmoda a l’hora de pintar? El que més m’agrada són
les aquarel·les.
Quan no estàs al centre què t’agrada fer? A casa faig gimnàs amb la meva germana.
La meva neboda, que és fisioterapeuta, ens fa fer exercicis, ho fem un cop a la
setmana, durant 1 hora fem estiraments.

dona de 65 anys que viu amb
la seva família a Granollers.
Està atesa a la Fundació des
del 1988 i actualment forma
part d’un dels grups del
Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces”.
També m’agrada jugar amb la “tablet”, el meu germà
m’hi ha posat jocs: puzles de no gaires peces, jocs de
memòria... I a casa sóc l’encarregada de posar i treure
la taula.
Portes molts anys al Centre, quins records en tens?
Fa molt de temps que vinc al taller, m’agrada venir
perquè així faig coses i no m’avorreixo. Recordo a
molta gent , sobretot a monitors que ja s’han jubilat
com la Maria i l’Alberto. Ara estic al grup de l’Aníbal i hi
estic molt a gust amb els companys.
Moltes gràcies Assumpció per tot el que has compartit
amb nosaltres i enhorabona per les teves pintures.

PUBLI
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Iniciem el Programa de Vacances
2015!

“Empúries”

La constant preocupació per la millora de
la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat intel·lectual que la Fundació atén
als seus centres i serveis ha dut al Patronat
i a la Direcció General a portar a terme un
dels projectes és engrescadors de l’entitat.
En concret, en 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, ubicada al municipi de L’Escala a
l’Alt Empordà (Girona), 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.
Aquest nou projecte ja és tota una realitat i les
Vacances de juliol agost i setembre de 2015
seran les primeres d’aquest social que té per
objectiu el foment del lleure integrador de les
persones ateses als Serveis de la Fundació
i sobre tot destinat a aquelles persones que

PUBLI
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a causa de dificultats econòmiques no en
poden gaudir.
És per aquest motiu que s’ha definit un
programa d’estades de vacances a la Casa de
Lleure pels mesos de juliol agost i setembre
per tal que tothom en pugui treure el màxim
profit segons els seus gustos personal i
capacitats.
El cost de l’estada té un preu social de 30
euros la nit, però amb el compromís que
aquelles persones i les seves famílies amb
dificultats econòmiques puguin gaudir d’uns
dies de vacances s’han definit uns Ajuts
econòmics que subvencionaran, segons certs
criteris predefinits, fins a un màxim de 90%
del cost de l’estada.
Recordeu, que només cal posar-se en
contacte amb el Departament de Treball
Social per tal de fer les inscripcions i gaudir
d’unes grans vacances a la Casa de Lleure
de l’Escala.

JULIOL
DATES

NITS

TEMA

ACTIVITATS PROPOSADES

2-6

4

INAUGURACIÓ VACANCES

Passejades, piscina, terrasses.

8-11

3

ESPORTS

13-16

3

ESPORTS

Vela, hípica, minifutbol, gimcana,
esports jardí.

17-21

4

FIRA CIRC AL CARRER (La Bisbal)
+ FM Palafrugell

Activitats festes populars.

23-27

4

FM SANTA ANNA (Estartit)

Activitats festes populars.

30-3

4

NATURALESA

Museu marítim, llotja, aiguamolls de
l’Empordà, Nautilus.

AGOST
DATES

NITS

TEMA

ACTIVITATS PROPOSADES

4-8

4

NATURALESA

Museu marítim, llotja, aiguamolls de
l’Empordà, Nautilus.

11-15

4

RELAX

18-22

4

RELAX

24-27

3

NATURALESA

Museu marítim, llotja, aiguamolls de
l’Empordà, Nautilus.

28-2set

5

FESTES I CONCERTS

FM Escala
Festival Acústica Figueres

Passejades, piscina, i terrasses.

SETEMBRE
DATES

NITS

TEMA

ACTIVITATS PROPOSADES

4-7

3

ESPORTS

10-13

3

ESPORTS

Vela, hípica, minifutbol, gimcana,
esports jardí.

15-19

4

RELAX

Passejades, piscina, i terrasses.

21-24

3

RELAX

Passejades, piscina, i terrasses.

25-30

5

FESTES POPULARS

Fira de corsaris (Illes Medes)
Festa de l’anxova (l’Escala)

PUBLI
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Les primeres experiències al Programa
Anual d’Activitats
D’altra banda, les persones ateses als diferents centres i serveis de la
Fundació també gaudeixen d’aquest nou recurs dintre de les activitats
que es defineixen als Programes Anuals de cada centre i servei. Us
deixem el recull de les experiències amb les millors imatges de cada
sortida!

Gaudint-ne al màxim a la Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”
Els dies 1, 2 i 3 de maig es va fer una altra sortida a Casa de Lleure
de l’Escala (Girona). Van anar la Rosa Mª T., l’Oscar M., el Jesús
M., la Carme S. ,el Ricard S., el Ricard P., la Rosario D., i el Roger,
amb l’Imma, la Maria i la Mireia. Només arribar,van poder gaudir de
la casa i el jardí, on van prendre el sol abans de dinar i després van
sortir a fer un passeig pel poble de Sant Martí d’Empúries. Mentre
es feien una fotografia, un senyor de Granollers els va reconèixer
i els va saludar, era un bomber que els havia rebut, fa uns anys,
quan es va fer una sortida al parc de bombers. Li va fer molta il·lusió
retrobar-los en allà. A tots els hi va agradar molt veure el mar, però
sobretot en Jesús no parava de demanar per anar fins a la platja
i gaudir del mar i la sorra. Després van prendre un refresc a una
terrassa, i al dia següent un gran gelat. A la casa van preparar
menjars molts bons i van fer un gran vermut!
Cal destacar, que durant tot el viatge. en Ricard animava a la
conductora de la furgoneta, la Maria, per tal que anés més ràpid
molt per l’autopista... S’ho van passar súper bé!
Maria Xiol, Imma Cañellas i Mireia Sangüesa
Auxiliars Tècnics Educatius de la Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”
El Guillem, el Sergio, la Gemma, l’Evaristo i la Rosario, van anar a la
Casa de Lleure acompanyats per la Cristina, l’Antonio i el Javi. Van
gaudir molt de l’experiència i tornaran a repetir! Van fer passeigs
al costat del mar, per prendre el sol i gaudir dels paratges... tots
estaven encantats! Després a la casa van poder ballar amb la Kinect
amb molta marxa, i van preparar uns menjars molt bons.
El dia 18 i fins el 21 de maig, van anar a la Casa de Lleure un altre
grup d’usuaris i usuàries: la Mª Antonia, l’Àngels, el Roger, l’Anton i
la Carme amb la Maria P. i l’Ana S. Com sempre, tot va anar genial
i els mateixos usuaris i usuàries ens expliquen, uns amb paraules i
altres amb la seva expressió facial i somriures, que s‘ho van passar
molt bé. Cal dir que va ser una sortida molt esperada, i anaven fent
el compte enrere, sobretot l’Anton i la Carme. L’Anton s’ha estat
preparant la maleta tot el mes i li ha explicat a tots que marxava
amb molta il·lusió...
Els usuaris ens diuen que el pa amb tomàquet i pernil estava molt
bo, que van fer un pastís, un caldo molt bo... i que després de
dinar, al sofà, feien la migdiada... Que els hi va encantar estar al
costat del mar escoltant el soroll del mar, els ocells ... I que per mal
temps no es van poder banyar a la piscina, però un altre dia serà!
Volen tornar i ens ho han fet saber... ho tindrem en compte!
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Caps de setmana a la platja, al Servei d’Habitatge

Cap de setmana del 24 al 26 d’abril

Les primeres experiències del Centre
Ocupacional “Xavier Quincoces” a la
Casa de Lleure de l’Escala
Els passats dies 8, 9 i 10 d’abril un grup
de nois i noies del Servei Ocupacional
d’Inserció (SOI) vàrem anar a la Casa de
Lleure de l’Escala per fer la primera estada
del Centre Ocupacional. Vàrem gaudir de
tres dies d’activitats i convivència a la casa;
entre d’altres coses vàrem passejar per
l’Escala, prenent un refresc al sol d’una
terrasseta; vam participar d’una activitat
als aiguamolls de l’Empordà, descobrint la
fauna autòctona de la zona. A més, també
vam poder visitar el petit poblet greco-romà
de Sant Martí d’Empúries, descobrint les
ruïnes i alhora passejant per les platges. En
resum, tres dies en els quals els usuaris/àries
van poder canviar la rutina diària, gaudint
de la companyia i d’un entorn immillorable.
A més, també van poder demostrar la seva
autonomia ajudant en la mesura del possible
en les tasques de casa.
Els dies 26 i 27 d’aquest mes de maig,
dins la planificació d´activitats del Centre
Ocupacional, hem anat amb grup d’usuaris/
àries del servei del SOI i amb els monitors
(Meritxell Sabata, Anna Roma i Abraham
Contreras) a fer una estada a la Casa de
Lleure de l´Escala. Aquesta ha estat una bona
experiència, el bon temps ens ha acompanyat,
hem pogut fer sortides a la platja, a L’Escala
per la nit a prendre un refresc i compartir amb
els companys i un bon moment d’esbarjo i
gaudir de la piscina pel matí de l´endemà. Els
usuaris han col·laborat molt bé en totes les
tasques que s’han realitzat, i en definitiva i
s’ha aprofitat al màxim el temps lliure.

d’Empúries, amb el suport i acompanyament
de dos monitors del mateix CET. L’estada ha
estat tot un èxit, gaudint d’uns dies de platja
i lleure molt especials, que han permès una
relació personal i d’amistat més enllà del que
permet l’entorn del treball.
Els companys de feina acabem mantenint
una relació i un tracte diari que, amb el pas
dels anys, i per les experiències compartides,
esdevé inevitablement en una relació d’afecte
i amistat perquè, abans que professionals
som persones. Disposar d’una oportunitat
com aquesta, un cap de setmana a la platja,
permet consolidar aquest vincles, enfortint
l’equip i, el més important, passant-ho bé.
Olga De Miguel i Alberto Cabrera
Monitora i Referent CET SMI

Cap de setmana del 28 al 30 de març

Estada del 26 i 27 de maig

Sortida d’empresa: cap de setmana a
la platja
El cap de setmana del 30 i 31 de maig un
grup de treballadors/es el CET s’ha organitzat
per passar dos dies a la Casa de Lleure

Cap de setmana del 30 i 31 de maig
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ARTI
CLES

Resultats qüestionari de satisfacció del Client Intern 2015
Amb el propòsit de detectar punts de millora a l’àmbit de la
relació professional, durant el passat mes d’abril s’ha administrat
un qüestionari per valorar la satisfacció dels professionals de
l’FVO.

Dept. de
Recursos
Humans

La participació global ha estat del 80,27%, donant-se un
increment de la participació a tots els serveis en comparació a
l’anterior qüestionari de l’any 2013.
Total participació

2013

2015

Desviació %

Serveis Centrals

100%

100%

0

Centre Ocupacional

54.84%

55,88%

1,04

Centre Especial de
Treball

77,78%

80,0%

2,21

Servei d’Habitatge

75%

76,92%

1,92

Residència i Centre de
Dia

87,27%

94,64%

7,37

Global FVO

76,98%

80,27%

3,29

El qüestionari utilitzat avarca 6 apartats: 1) organització
funcional, 2) comunicació, 3) sistema de qualitat, 4)
desenvolupament professional, 5) instal·lacions, equipaments
i serveis i 6) la Fundació.

Considerant les dades globals de tots els
serveis, podem considerar el resultats com
molt positius. Milloren resultats el 75% dels
ítems en relació amb l’anterior administració
dels qüestionari i millora també la valoració
global que a l’any 2015 és de 3,78 punts
sobre una escala d’1 a 5. A l’any 2013 la
valoració global va ser de 3,77 punts.
Destacar que l’apartat amb millor valoració del
qüestionari novament és el de La Fundació
que recull la opinió global dels professionals
en relació al sentiment d’orgull, compromís i
satisfacció de formar part de l’FVO amb una
puntuació global de 4,08 punts sobre 5.
Agraïm a tots els professionals la seva
participació i continuarem treballant en pro
de la millora continua en benefici dels nostres
professionals que redundarà directament
en una millor atenció a la persona amb
discapacitat, objecte central dels nostres
esforços.
Eduard Martín
Responsable Àrea de Recursos

Objectius anuals: Sempre avançant
L’FVO estableix el seu programa de gestió pel 2015 planificant
els objectius, 15 enguany, que li permetran avençar en la
millorar contínua de cada àrea, i apropar la seva missió a la seva
visió donant acompliment les línies d’actuació que el Patronat
es va plantejar en el Pla estratègic 2013-2016.

Dept. de
Qualitat

Així, aquest 2015 es continuaran treballant en una sèrie
d’objectius que pretenen desenvolupar nous recursos per a les
persones amb discapacitat: recursos assistencials, de lleure
i residencials, tal i com s’estableix al Pla estratègic, sent
aquests objectius:
1.
2.

3.
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Executar el Pla de reordenació urbanística als
terrenys de l’FVO a La Roca del Vallès
Construcció de la primera fase del projecte
d’ampliació del Servei d’Habitatge a
Granollers
Construcció i posada en marxa de la llar de
lleure

4.

5.

Modificar el programa del projecte de
construcció del Centre de Rehabilitació
Funcional
Elaborar el Manual de funcionament del
Centre de Rehabilitació Funcional

També es treballaran objectius que potenciïn l’estructura
organitzativa i funcional de l’FVO a nivell de la gestió,
professionalitzat tant al personal com la sistemàtica d’anàlisi i
valoració de resultats:
6.
7.

Millora de la capacitació professional per incrementar el
grau de polivalència dels professionals
Optimitzar l’anàlisi de gestió dels recursos vinculats als
processos d’àmbit econòmic

S’intentarà consolidar i definir relacions
amb l’administració treballant objectius
que garanteixin l’accés al nou model de
concertació dels serveis:
8.

Creació del Projecte de Centre dels
serveis assistencials de l’FVO per
atendre els requeriments documentals
de l’Administració Pública

Es potenciarà l’ús de les noves tecnologies,
però no només adequant els recursos tècnics informàtics a
les necessitats dels professionals perquè desenvolupin la seva
activitat, sinó oferint aquests recursos a les persones que
s’atenen per promoure estils de vida normalitzats:
9.

Potenciar i optimitzar les noves tecnologies com a eines
terapèutiques al Centre Ocupacional
10. Optimitzar tasques d’infermeria que es realitzen a temps
real a la Residència i Centre de Dia mitjançant un recurs
informàtic portàtil.
11. Promoure l’ús de les noves tecnologies entre els usuaris
atesos al servei per potenciar la seva participació en la vida
comunitària
Es continuarà treballant des dels serveis objectius destinats a
millorar la coordinació entre professionals i ordenar la informació
necessària sobre les persones que s’atenen per poder donar un
servei de major qualitat:

12. Implementar i millorar els espais de
coordinació multidisciplinar relacionats
amb les necessitats segons el Nou Model
d’Atenció Diürna al Centre Ocupacional
13. Elaboració mapa de vida dels usuaris
i usuàries del Servei d’Habitatge
dissenyant unes fitxes individuals amb
els acords quotidians a treballar amb
cada usuari i usuària.
I finalment, i com cada any,
es treballaran objectius
relacionats amb la gestió
ambiental que es realitza
des de l’FVO i la gestió de
la seguretat i salut dels
professionals. Així, tant per
consolidar el compromís
que l’FVO té adquirit amb
el medi ambient mitjançant
programes
de
gestió
ambiental que redueixin l’impacte ambiental
de les activitats que l’FVO desenvolupa i
minimitzi la contaminació i aplicant polítiques
de sostenibilitat i d’estalvi energètic i de
reducció consums. Com per garantir un
entorn de treball segur i adequat a les
necessitats funcionals, reduint al màxim la
sinistralitat laboral i fomentant hàbits de vida
saludables entre els professionals, per aquest
2015 s’han plantejat els següents objectius:
14. Millorar el comportament ambiental
minimitzant la generació de residus
banals al Servei d’Habitatge
15. Campanya de sensibilització per la
reducció de la sinistralitat dels peons del
Centre Especial de Treball
Pilar Cantón Anguita
Tècnic Dept. Qualitat

Objectiu de la Comissió Tècnica de l’FVO per l’any 2015

Comissió
Tècnica FVO

Des de la Comissió Tècnica, que està constituïda per diferents
responsables de l’Àrea d’Acolliment Residencial i l’Àrea
d’Atenció Diürna de la Fundació, coordinada per les direccions
d’aquestes, se segueix treballant de manera conjunta les
actuacions derivades del Pla Estratègic pel període 2013 - 2016
de l’FVO i assolint una transversalitat que permeti compartir
dinàmiques col·lectives. Des d’una visió tècnica, plural i el més
homogènia possible donades les concrecions i particularitats de
cada àrea.
Com a objectiu de la Comissió Tècnica per l’any 2015, s’ha
plantejat Elaborar un Manual de funcionament del Centre de
Rehabilitació Funcional (CRF):
Segons el Pla estratègic 2013-2016, es defineix com a objectiu
desenvolupar equipament pel benestar físic i psíquic de les
persones ateses a l’FVO, per tal de donar acompliment a aquest
objectiu, es planteja la construcció d’un Centre de Rehabilitació
Funcional als terrenys propietat de l’FVO, al municipi de La

Roca del Vallès. A l’hora dotarà al Centre
Ocupacional dels espais d’atenció requerits
al Nou Model d’Atenció Diürna del Dept. de
Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, donant cobertura a les propostes
de l’Àrea d’Atenció Diürna. El fet de comptar
amb unes grans instal·lacions pròpies de la
Fundació i amb uns espais acondicionats,
permetrà treballar adequadament amb
les persones usuàries i desenvolupar les
activitats previstes dins el Pla d’Activitats del
Nou Model d’Atenció Diürna. I sense causar
una despesa afegida a les famílies, permetent
promoure a la vegada l’esport adaptat dins
del marc dels Special Olympics.
Per tal fi, es necessita l’elaboració d’un
Manual de funcionament del CRF, de manera
que tots els serveis de l’FVO tinguin accés i es
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contempli dins del programa d’activitats de cada àrea/servei per
un bon aprofitament i de forma organitzada.
En el marc de la Comissió Tècnica es farà el seguiment i la
coordinació de les actuacions realitzades per una subcomissió,
formada per diferents professionals de l’FVO, amb l’objectiu final
d’obtenir un manual de funcionament del CRF que contempli
tota l’organització per l’ús de les dues zones diferenciades
del CRF. Es tracta d’una “Zona Seca”: que consta d’una Sala
d’Estimulació Sensorial, Sala de Rehabilitació i Sala Polivalent; i
una “Zona d’Aigües”: que contempla les piscines.

Paral·lelament, la Comissió Tècnica durant
l’any 2015 continuarà les seves actuacions
concretades en el “Pla d’Actuació de la
Comissió Tècnica”, que comprèn diferents
actuacions consensuades amb Direcció
General. Entre les quals destaca donar
prioritat a la revisió del format i dels ítems del
Qüestionari de Satisfacció del client extern.
Comissió Tècnica FVO

Alimentació i menjar
Quan es parla d’alimentació, sovint relacionem aquest concepte
únicament amb la nutrició. Tanmateix, alimentar-se fa referencia
a un conjunt d’aspectes necessaris pel desenvolupament,
creixement i benestar de la persona.

Servei
d’Habitatge

A la llar Jaume Anfruns ho entenem com una oportunitat per
cuidar i mimar a través del menjar. Alimentar, per nosaltres,
consisteix en pensar els àpats, no només contemplant
l’aportació de proteïnes, hidrats o vitamines sinó també tenint
en compte els gustos i la individualitat. Es promouen espais
per expressar gustos, desitjos, preferències, disgustos i es
recullen les propostes. Al anar a comprar també, a través de
l’observació, apareixen moltes idees i noves propostes i així és
com sorgeixen alguns dels plats innovadors, que desprès s’han
cuinat: xai al forn, galtes de porc, patates farcides, hummus,
coques de verdures, empanada, cuscús, entre d’altres.
Setmanalment es planifiquen els àpats, i es recullen totes
aquelles propostes que s’han fet. En aquesta pluja d’idees hi
participa tothom, professionals i usuaris, i un cop valorades
totes, s’introdueixen en el menú tenint en compte, el que han
menjat al migdia al servei en que estan atesos, la variació pel
que fa a la dieta equilibrada i el pressupost. Cada dia quan

Al súper
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es realitza el registre amb el número de
comensals, també s’anoten aquelles dietes
especials, ja siguin dietes suaus, triturades o
d’altres. Una peça fonamental en tot aquest
procés és la cuinera, que a més d’elaborar els
plats, els hi aporta el “toc especial del xef”.
Per mitjà de tot això es treballen també,
aspectes com les relacions socials i
l’autonomia. Hi ha grups per anar a comprar
i es valora amb ells el cost d’aquells aliments
que es proposen. És una manera d’arribar a
prendre consciència del cost de les coses i
promoure la gestió responsable dels recursos.
D’aquesta manera, entre tots busquem
aconseguir “plats especials”, pensant també
en d’altres més econòmics, tal i com ho
faríem a casa.
Altres aspectes a destacar, són les festes a la
Llar, on dues persones són les encarregades
de preguntar a la resta companys/es quines

Fent panallets

són les tapes que més els agraden. Quan ja han sorgit diferents
propostes, es treballa de forma grupal amb l’objectiu d’escollirne algunes. Hi ha qui pot donar un cop de mà a la cuina, qui
va a comprar, qui ajuda a preparar la taula o qui amenitza la
festa posant música. Aquestes, entre d’altres, són oportunitats
per gaudir d’àpats fets a mida entre tots, sent moments que
s’aprofiten per a reforçar les relacions.
En tot aquest procés, l’objectiu és afavorir la participació i la
possibilitat de decidir sobre aspectes de la pròpia vida de cada
usuari. Aportant, també, el caliu que mereix qualsevol llar.
Equip de cuidadores
Llar Jaume Anfruns Janer.

La compra

Nova empenta al CET de Jardineria
Com ja es va informar a la darrera publicació del BATEC,
des de finals del mes de març, el servei de jardineria del CET
està gestionant el servei de manteniment dels parcs, zones
enjardinades i vorals sense urbanitzar de les urbanitzacions i
polígons industrials i treballs forestals en franges i zones verdes
en determinades urbanitzacions del municipi de Caldes de
Montbui.

Centre
Especial de
Treball “Xavier
Quincoces”

Aquesta notícia ha estat doblement celebrada, en primer lloc
per la satisfacció d’haver ampliat la presència del CET en un nou
municipi de la comarca però sobretot perquè aconseguir-ho ha
donat peu a la posada marxa una nova brigada de jardiners,
composada per dos peons i un monitor, representant per tant,
la creació de dos nous llocs de treball reservat per a persones
amb discapacitat intel·lectual.
La nova tasca ha estat tot un repte pel servei de jardineria, que
només sis mesos abans ja havia reestructurat el servei per, amb
la mateixa dotació de personal, configurar una brigada per ferse càrrec d’una nova zona de treball que també s’havia guanyat
en un concurs públic del municipi de Sant Quirze del Vallès.
I com és possible fer-ho? Es podria parlar de l’eficiència a l’hora
de planificar i gestionar els recursos, i també es podria parlar de

la professionalitat de l’equip. La formació té, sens dubte, un lloc
important, perquè aporta millores significatives en la manera
de treballar, i com no parlar de la nova maquinària adquirida,
ajustada a cada requeriment de la tasca.
Llavors, tenint en compte les dificultats actuals per a la
contractació de persones amb discapacitat, i les limitacions
pròpies d’una fundació sense ànim de lucre, que no té el
potencial econòmic d’una gran empresa que es mou per

beneficis purament econòmics, què explica
aquesta presència cada cop major del CET
Xavier Quincoces a la Comarca del Vallès
Oriental?
La resposta és fàcil: són les persones! Des de
la USAP, que participa del seguiment dels
equips de treball dia a dia, es viu a prop la
gran implicació i l’esforç dels professionals,
amb tots els neguits i dubtes habituals davant
cada projecte nou, que fa respecte perquè
l’exigència i la responsabilitat és alta.
I com que és caminant que es fa camí, ens
trobem avui dia amb un equip de jardiners
consolidat, eficient i de qualitat, del tot
implicat amb cada feina nova que se’ls confia
i que, mica en mica, van conformant un
sentiment de pertinença i una entitat pròpia
al voltant de cada nou municipi.
És una realitat que els jardiners de l’FVO
estimen la seva feina i volen fer-la bé, és més,
saben com fer-ho, i comencen posant-hi cos

i ment al voltant de la tasca, perquè el resultat
final no té preu.
I al final de la jornada, desprès de l’esforç que
s’ha fet, es té la satisfacció d’haver participat
de la bellesa de cada lloc.
Aurora Luna
Coordinadora USAP
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12è Concurs de Punts de llibre de la
Biblioteca de La Roca

ACTIVITATS
DE LES

ÀREES

Àrea d’Atenció Diürna
Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces”

El dilluns 27 d’abril a les 18.30h a l’Auditori de
la Roca del Vallès, es va fer l’entrega de premis
en les diferents categories del 12è Concurs
de Punts de llibre que organitza la Biblioteca
Municipal d’aquesta població. Des del Centre
Ocupacional hi vam participar amb 39 punts
de llibre elaborats amb diferents tècniques
(aquarel·les, colors de fusta, feltre...) realitzats
per les persones que assisteixen a les activitats
artístiques i creatives del servei.
L’Assumpció Espelt va rebre de mans de
l’il·lustríssim alcalde senyor Rafael Ros, el 5è
premi dins la seva categoria, rebent un regal
que constava de material per pintar, també vam
rebre una motxilla de la biblioteca per a cada un
dels participants.
Van estar molt contents de que hi participéssim i
de cara a l’any vinent ens hi esperen!!!

Partit de futbol contra el CEE Can
Vila
Dijous 16 d’abril, l’equip de futbol del Centre
Ocupacional “Xavier Quinconces” va anar a
jugar un partit de futbol al camp municipal de
Santa Eulàlia de Ronçana. En aquesta ocasió
ens tocava jugar contra l’equip de l’escola
d’educació especial de Can Vila. La veritat va
ser un partit dur, i és que com no teníem canvis
vàrem haver de fer un esforç ben important. El
resultat final va ser 5-2 a favor de l’escola, però
tot i així van gaudir molt del partit. Esperem amb
il·lusió el següent, i últim partit del V Torneig de
Lliga del Vallès Oriental, el dia 22 de maig.

Laberint d’Horta

L’Assumpció Espelt va rebre el 5è premi dins la seva categoria

El passat 15 d’abril vam anar a Barcelona,
a visitar els jardins del Laberint d’Horta. Va
ser molt divertit perdre’ns pels passadissos
del laberint!! La feina va ser nostra per trobar
la sortida... El bon temps ens va acompanyar
durant tot el dia i vam gaudir molt de tots els
raconets i monuments que vam anar descobrint
tot passejant pels jardins.

Visita a Can Cabanyes

L’Assumpció Espelt emocionada després de rebre el premi
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Aquest dimecres 18 de març, els dos grups de
passeig, dels educadors Rosa Durán i Abraham
Contreras, hem realitzat una sortida de tot el
dia. Hem anat a Can Cabanyes i ens hem portat
el pícnic. Ha sigut molt interessant, a més de
divertit, tenint en compte la durada i la gran
distància que hem recorregut. Els usuaris/
àries s’ho han passat molt bé i hem gaudit del
paisatge, els llocs de natura (riera, aiguamolls) i
el temps de menjar i d´esbarjo. Com a conclusió,
ara ja sabem què podem fer una altra sortida
amb més distància de recorregut....

Partit de futbol contra el CEE Can Vila

Visita al parc del laberint d’Horta

Sortida a Can Cabanyes i pícnic per dinar

Sortida a Can Cabanyes i pícnic per dinar
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Els grups de Projecte de Vida
visiten la VOTV
El 18 de març, dos grups de l’activitat de
Projecte de vida van realitzar una visita
guiada a VOTV, televisió comarcal del Vallès
Oriental, per adquirir nous coneixements dels
mitjans de comunicació, tema actual en el
qual estan treballant. La visita va resultar molt
interessant i amena.

Primer contacte com a músic a
l’Auditori de Granollers
com a músics al auditori de Granollers. A
l’arribar ens va rebre el nostre guia Mateu
Aregay, qui ens va proposar participar en
aquest projecte tan interessant i que ha
comptat amb la participació dels nostres
usuaris/àries. Un cop allà ens va portar a
fer d’oients en un assaig de l’Orquestra de
l’Auditori de Granollers, tot un privilegi on tots
i totes vam gaudir de bon grat.
A l’acabar l’assaig el mateix Director de
l’Orquestra, amb dos dels músics, ens van fer
una audició per conèixer la diferencia entre
el violí i el violoncel, els usuaris i usuàries van
poder fer preguntes per resoldre diferents
dubtes.
Desprès vam gaudir de la sala de l´Escola
de Música de l´Auditori on hi ha diferents
instrument de música (violí, xilòfon,
panderetes, bongos, triangles, carraca,
timbal, guitarra...) on vam realitzar jocs de
música dirigits per en Mateu, amb la finalitat
de crear la nostra pròpia orquestra. Com
a mostra del nostre agraïment, el Salvador
Garcia Nicolau els hi va cantar l’havanera “El
meu avi se’n va anar a Cuba”.

Diferents moments de la visita guiada a la VOTV

Els violinistes no poden faltar en una bona orquestra

Moment de la visita a l’Auditori, gaudint de la música
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Excursió familiar a la Riera
d’Arbúcies
El dimecres 27 de maig, es va fer una excursió
a la Riera d’Arbúcies. Hi van participar 36
usuaris i usuàries i onze familiars, que van
voler acompanyar-los en aquest dia. El lloc
era paradisíac, amb un riu, molts arbres
grans i frondosos, molts ocells... van poder fer
una bona passejada pels volants per gaudir
de la natura i els més agosarats van tocar
l’aigua. Havia moltes taules per poder dinar
tots plegats familiars, usuaris i professionals.
A l hora de dinar es va fer un gran aperitiu
amb patates, olives, fuet, formatge, galetes
salades... i beguda refrescant , i després, tots
van menjar l’entrepà. Algunes famílies ens
van portar cireres per postres i carquinyolis
per celebrar l’aniversari d’una mare!

Àrea d’Acolliment Residencial
Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”

Guanyadors del concurs de
postals de Nadal de l’empresa
KH7

Moment del dinar a l’excursió familiar a la Riera d’Arbúcies

Com recordareu, al mes de desembre, un
grup d’usuaris de la Residència van ser els
guanyadors de la targeta de Nadal ,que es
va fer per l‘empresa KH7. Concretament
l’Esperança, el Ricard i la Carme. En la foto
els podeu veure amb els regals per ser els
guanyadors: motxilles, gorres, un polo, un
bolígraf... Tots han estat molt contents amb
els seus premis!

Festa de Sant Jordi
Als tallers de manualitats tots els grups de
la Residència han preparat el seu treball
relacionat amb la diada de Sant Jordi,
després s‘ha entregat al seus familiars com
a regal. El dia 23 d’abril es va explicar per
tots la llegenda de Sant Jordi, en rotllana,
van escoltar molts atents la història narrada
per l’Imma, que va posar molta gràcia. Per la
tarda es va fer la sortida per comprar el llibre,
i veure l’ambient de les parades del carrer.
Els flamants guanyadors dels concurs de KH7

Explicant la llegenda de Sant Jordi

La parada de Sant Jordi
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Preparem les mones de Pasqua a
la Residència!
Per Setmana Santa, es va fer un taller de
cuina per preparar les mones de Pasqua.
Com podeu veure en les fotos tots van
col·laborar en la decoració, posant la xocolata,
la melmelada, les ametlles, les plomes i els
pollets... Van quedar molt bones.

Àrea d’Acolliment Residencial
Servei d’Habitatge

Sortides i activitats de primavera
A les llar-residència de la Fundació es duen a
terme un munt d’activitats, escollides per les
persones que conviuen a les llars, en funció
de les seves preferències i les ganes de sortir
i conèixer món.
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Un dia a les carreres

Tot fent una arrossada

A l’exterior de l’Estadi del FC Barcelona

Vivint la “Camp Nou Experience”

A la bolera

Al concert de Lluna Plana

Jugar a bitlles és també esport d’equip

Al Zoo de Barcelona

Sortim a sopar i al cinema

Animals marins al CRAM

Cor Sarabanda al Teatre de La Garriga

Sortint de l’Spa

Fent el vermut

Tot preparant la mona de Pascua

23

1

Les 5 apps més utilitzades en el
sector de la discapacitat
Vivim en un món en què les persones
amb discapacitats tenen certs
problemes per a relacionar-se o
comunicar-se diàriament.
A poc a poc, alguns països han anat
implementant accions d’inclusió
per a aquest sector de la població
brindar així les mateixes oportunitats
de desenvolupament per qualsevol
persona.
A continuació presentem algunes aplicacions
(apps), disponibles per a dispositius Android,
que poden facilitar la vida diària a aquestes
persones.

#1 TWERI

Quan algú té alguna malaltia, no és l’únic
afectat . Les persones que conviuen amb
l’afectat, també pateixen les conseqüències del
problema que estan vivint. Aquesta aplicació
està desenvolupada amb la col·laboració de
l’Associació de Malalts d’Alzheimer de Getafe.
Utilitza la geolocalització per saber on es
troba en cada moment la persona afectada, i
alerta de quan la persona sobrepassa la zona
de seguretat designada. Això pot donar una
certa tranquil·litat a la persona que el cuida .

#2 Signslator

Signlator és una senzilla aplicació que permet
traduir qualsevol paraula escrita a llengua de
senyals a través de l’entrada de text per teclat
o per micròfon. El text ingressat per l’usuari/a
és traduït per un assistent interactiu que ens
mostrarà la seva representació en llengua de
signes. Aquesta aplicació és, en realitat, més
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útil per a les persones sense cap tipus de
discapacitat que desitgen comunicar-se amb
persones que en presenten.

#3 Ablah

Aquesta aplicació està dissenyada per ajudar
a persones amb trastorns de comunicació,
com ara autisme o síndrome de Down. És
un sistema de pictogrames que ajudarà
a comunicar-se i a organitzar l’agenda. El
programa ve carregat amb imatges, però es
pot utilitzar les que es triïn perquè l’afectat
pugui reconèixer els seus propis objectes i
també gravar una veu coneguda

2
3

#4 Accesibility

L’app
Accesibility
informa,
utilitzant
geolocalització i realitat augmentada, sobre la
distància a la qual es troba un punt adaptat
seleccionat. Té diversos punts d’interès
(places d’aparcament, caixers, llocs d’oci,
benzineres...). Així poder moure’s per ciutats
desconegudes per a persones amb aquest
tipus de discapacitat serà molt més senzill.

4

#5 Colourcall

Orange ha desenvolupat aquesta aplicació,
dirigida a persones amb una discapacitat
visual o auditiva lleu. Per substituir el so de la
trucada, només cal triar un color per a cada
contacte i afegir un parpelleig flaix. També es
poden programar avisos entre 3 minuts i 3
hores.
Albert Riera Clapés
Dani Roma Noguera
Departament de Sistemes d’Informació

5

El Departament de Benestar Social i Família anuncia la creació de
més de 700 places en l’àmbit dels serveis socials especialitzats
La consellera de Benestar
Social i Família, Neus
Munté, ha anunciat avui
en el transcurs del ple del
Parlament que “estem
treballant en la creació
de mes de 700 places en
l’àmbit dels serveis socials
especialitzats, adreçades
bàsicament a persones amb discapacitat, persones amb problemàtica social derivada
de malaltia mental i persones amb VIH-sida”. En concret, es tracta de 23 places
concertades a Mataró (Maresme), 23 de les quals seran de servei prelaboral i 3 més
de llar residència per a persones amb malaltia mental i discapacitat intel·lectual i 18
places concertades de llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual a
Badalona (Barcelonès). Per tant, la llar-residència de Granollers de l’FVO, de moment,
no ha entrat en la planificació d’aquestes noves places del Dept. de Benestar Social
i Família.

Reunió de la Direcció
General amb la Secretària
de la Secretaria d’Inclusió
Social i de Promoció de
l’Autonomia Personal
(SISPAP) del Dept. de
Benestar Social i Família
El passat dimecres 03 de juny, la
Direcció General de l’FVO va mantenir
una reunió amb la Sra. Carmela
Fortuny, Secretària del SISPAP-antic
Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS)- del Dept. de Benestar
Social i Família, per, entre altres
assumptes d’interès per la Fundació
tractar el compromís de la Conselleria
de Benestar Social i Família sobre
l’ampliació de places del Servei
d’Habitatge. La Sra. Carmela Fortuny
s’ha compromès a donar una resposta
al respecte.
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Auditories externes a l’FVO
Auditoria d’AENOR per a les normes UNE-EN ISO 9001:2008 de Qualitat, UNE-EN ISO
14001:2004 de Gestió Ambiental i l’estàndard OHSAS 18001:2007 de Seguretat i Salut
en el treball
Els passats dies 16, 17, 18 i 19 de febrer va
tenir lloc l’auditoria de renovació dels certificats
dels sistemes de gestió segons les normes
UNE-EN ISO 9001:2008 de Qualitat, UNEEN ISO 14001:2004 de Gestió Ambiental i
l’estàndard OHSAS 18001:2007de Seguretat
i Salut en el treball amb AENOR.
Els resultats van ser excel·lents ja que els auditors no va detectar cap no conformitat,
reafirmant així que el nostre sistema integrat està consolidat, és conforme amb els
requisits dels nostres clients, dels professionals que hi treballem i del medi on operem ,
i és eficaç per a complir amb els objectius que ens proposem 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’aniran treballant al llarg de l’any accions preventives.
Auditoria econòmica-financera de l’exercici comptable de l’any 2014
Tot i que actualment és d’obligat compliment segons la normativa vigent, la Fundació
realitza aquesta auditoria per iniciativa pròpia des de l’any 1994, com a exemple del
compromís i transparència de la seva gestió. L’auditoria es presentarà per a la seva
aprovació a la propera Junta de Patronat.

Modificacions a la Llei LISMI

Auditoria externa de la norma SGE 21 de Gestió Ètica i Responsabilitat Social

La LISMI (RDL 01/2013) estableix que
les empreses públiques i privades de 50
o més treballadors/es hauran de reservar
almenys un 2% de la seva plantilla a
treballadors/es amb discapacitat i que,
de manera excepcional, podran quedar
exemptes d’aquesta obligació però hauran
d’aplicar les mesures d’excepcionalitat
previstes, tals com fer donacions a
Centres Especials de Treball o contractar
els seus serveis.

El passat dijous 11 de juny, la Fundació va rebre la
visita de l’auditor extern de l’empresa Tüv Rheinland
per a realitzar l’auditoria de segon any de seguiment
de la norma SGE 21 de Gestió Ètica i Socialment
Responsable de Forética. Els resultats de l’auditoria
van ser excel·lents ja que l’auditor no va detectar cap
no conformitat i va felicitar a la Fundació pel gran
compromís de tots els seus professionals cap a la
gestió ètica i compromesa amb les persones que
atenem.

En data de 2 de juny d’enguany s’ha
publicat el Decret 86/2015 que modifica
aspectes funcionals i administratius en
l’aplicació de la LISMI vers l’objectiu d’una
gestió més eficient i un tractament global
i coherent en la matèria.
Algunes de les modificacions introduïdes
fan referència a determinar els
procediments d’intermediació laboral;
establir els procediments per a l’obtenció
de la declaració d’excepcionalitat; unificar
les competències en la tramitació i
autorització de les mesures alternatives;
replantejar el període de vigència de
les mateixes; simplificar les obligacions
informatives de les empreses; o l’eliminació
del requisit pel qual els CETs que podien
ser beneficiaris de les mesures alternatives
havien d’estar inscrits exclusivament al
Registre que gestiona la direcció general
competent en matèria d’economia social i
cooperativa i treball autònom a l’àmbit de
Catalunya.

Aprovació de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana i el Pla especial urbanístic, en el sòl no urbanitzable situat
al paratge de Valldoriolf propietat de la Fundació Privada Vallès
Oriental, a La Roca del Vallès.
Segons informacions de l’Alcalde de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’expedient
sobre la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de La Roca del Vallès,
en el sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf, i el Pla especial urbanístic
en un àmbit de sòl no
urbanitzable,
situat
al
paratge de Valldoriolf, on
hi ha les instal·lacions
de la Fundació Privada
Vallès Oriental ja estan
aprovats. La Fundació
queda a l’espera que la
Comissió d’Urbanisme de
la Generalitat de Catalunya
comuniqui a la Fundació
l’aprovació de Pla Especial
urbanístic.
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