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Segons el que estableix la Llei de Protecció de 
dades de caràcter personal 15/99 del 13 de 
desembre (LOPD), li informem que les seves dades 
han estat incorporades en un fitxer automatitzat, 
titularitat de la Fundació Privada Vallés Oriental, 
per tal de rebre trimestralment la nostra revista.
D’acord amb la Llei, vostè té dret a conèixer, oposar-
se, cancel·lar o rectificar les dades recopilades en 
el nostre fitxer, així com adreçar-se per escrit a 
la Fundació, Crta. Valldoriolf s/n de La Roca del 
Vallès, en el cas de que no vulgui rebre la revista. 

fundacio@fvo.cat
www.fvo.cat

La revista Batec no es fa responsable dels articles 
que es publiquin.
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L’any 2015 ha estat un gran any, un any 
irrepetible per a la Fundació Privada Vallès 
Oriental. Hem celebrat els 50 anys del 
naixement històric de la nostra entitat, des 
que va néixer aquest projecte tan ambiciós, 
de l’esforç d’aquells homes i dones que ha 
fet possible tots tinguem l’honor - Patronat, 
professionals, famílies i persones ateses - 

de continuar aquest projecte, amb mètodes del nostre temps.  A 
les pàgines d’aquest BATEC expliquem les darreres activitats de 
la celebració, l’estrena de l’obra de teatre “Els bruts de Valllneta” 
i el concert “Classic meets jazz” del prestigiós flautista Claudi 
Arimany que conclou els actes de la celebració, i també farem un 
balanç dels diversos actes duts a terme al llarg de l’any, de l’honor 
de rebre la Creu de Sant Jordi 2015, dels projectes que s’han fet 
realitat coincidint amb la celebració del cinquantenari com la Casa 
de Lleure a l’Escala, la nova llar de Granollers o l’aprovació del Pla 
especial urbanístic pels terrenys propietat de la Fundació a la zona 
de Valldoriolf. Però la Fundació no s’atura, ja estem pensant amb els 
nous reptes i projectes de l’any vinent!

Mentrestant, i com ja és tradició, des d’aquesta edició de desembre 
de la revista Batec us desitgem a tots i totes Bon Nadal i Feliç any 
nou!

Quan ve Nadal fem el pessebre,
amb rius, muntanyes de colors,
el caganer, l’estrella, l’àngel,
el nen, la mare i els pastors.
Cantem cançons i mengem neules,
també torrons i altres llamins,
i per arrodonir les festes
que omplen de joia grans i nins
ens aboquem a les finestres
a esperar els Reis que van venint.

Fragment del poema “Desembre” de Miquel Martí i Pol
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EL TEMA

Amb el concert “Classic meets jazz” a càrrec del prestigiós flautista 
Claudi Arimany, acompanyat per un grup de músics, la Fundació 
Privada Vallès Oriental va posar, el passat dissabte 28 de novembre al 
Teatre Auditori de Granollers, el punt i final del programa d’actes de la 
celebració dels 50 anys del naixement històric de l’entitat. 

L’acte es va iniciar amb la benvinguda a càrrec del senyor Esteve 
Marqués, President de la Fundació. “Per a la Fundació aquest any 

Cloenda dels actes de celebració dels 50 anys 
del naixement històric de la Fundació

2015 ha estat un any molt especial i emotiu, celebrem els 50 anys 
del naixement històric de la nostra Fundació des que un grup 
de pares i mares, preocupats pel futur dels seus fills i filles amb 
discapacitat intel·lectual, van decidir unir esforços i lluitar junts pels 
seus drets. Aquest aniversari tan especial, s’ha celebrat amb un 
programa d’actes commemoratius molt variat i ambiciós, i el concert 
“Classic meets jazz”, amb tota la gran família de la Fundació i tots 
els amics i amigues de l’entitat és el millor punt i final que podríem 

La banda de músics interpretant peces del concert “Classic meets jazz”

La primera part del concert, cloenda del actes de la celebració dels 50 anys de l’entitat
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Els assistents van acompanyar a la Fundació en el tancament dels actes del seu cinquantenari

Un reconeixement a les famílies de la Fundació 
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fer” va comentar el senyor Esteve Marqués. 
A continuació, el senyor Claudi Arimany va 
pujar a escena acompanyat pel seu equip 
de músics format pel senyor Claudi Arimany, 
flauta; el senyor Eduard Sànchez, flauta; el 
senyor Santi Escura, piano; el senyor Manuel 
Vega, contrabaix; i el senyor Antoni Gadea, 
bateria per a iniciar la primera part del concert 
consistent en les peces de Felix Mendelssohn 
per Tres Duos amb acompanyament de 
piano “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; les peces de 
W.A. Mozart per Tres Àries de l’Òpera “La 
Flauta Màgica” arranjades per a dues flautes 
per l’autor (1791) “Du feines Täubchen, nur 
herein”, “Ach,ich fühl’s, es ist verschwunden” 
i “Ein Mädchen oder Weibchen”; i de Luigi 
Hugues Grand Concerto Fantasia op.5 sobre 

temes de l’Opera “Un Ballo in Maschera” de 
Giuseppe Verdi. Després d’un breu descans, 
es va iniciar la segona part del concert amb 
peces de Claude Bolling Suite per a flauta 
i Jazz piano Trio  “Barroque and blue”, 
“Sentimentale”, “Havanaise”, “Irlandaise”, 
“Versatile” i “Veloce”. 

Un tancament molt especial

A continuació, el President de la Fundació, 
el senyor Esteve Marqués, i el secretari 
del Patronat, el senyor Esteve Clopés, van 
realitzar El Patronat de la Fundació també va 
voler fer un altre reconeixement molt especial, 
tot atorgant la insígnia d’or al senyor Jaume 
Bruguera, pare impulsor del naixement del 
projecte social de defensa i protecció dels 

drets de les persones amb discapacitat a la 
comarca, membre constituent de l’Associació 
Patronat Comarcal de pares de persones amb 
discapacitat psíquica i persona molt sensible 
al projecte social actual de la Fundació.  

Com a cloenda de l’acte institucional, el 
President de la Fundació, el senyor Esteve 
Marqués, va dirigir unes sentides paraules 
als assistents recordant els primers passos 
del què avui dia és la Fundació i també als 
actuals professionals, en especial al Director 
General de la Fundació, el senyor Juan M. 
Monsalve, que fan possible que avui dia 
més de quatre-centes trenta persones amb 
discapacitat puguin ser ateses als serveis 
de la Fundació, acompanyar-les en el seu 
projecte de vida i defensar-ne els seus drets.

El senyor Jaume Bruguera a punt de rebre la insígnia d’or del Patronat de la Fundació a mans del senyor Esteve Marqués, President de l’entitat



6

La Companyia de Teatre FVO va estrenar el dissabte 14 de novembre, 
davant d’una sala Auditori del Centre Cultural de La Roca del Vallès 
plena, l’adaptació teatral de l’obra “Els bruts de Vallneta” de Lluís 
Coquard, una obra especialment ambiciosa, rica en personatges i textos 
divertits, que narra la història de Vallneta i els seus bruts habitants i de 
com plegats van retrobar la netedat, i que s’emmarca dins del programa 
d’actes commemoratius proposats per la Comissió Social organitzadora 
dels actes de celebració dels 50 anys de l’FVO. 

El públic opina

“Molt divertida”, “són uns grans artistes”, “volem repetir”, “és la que 
més m’ha agradat”, “quina feinada”, “ens ho hem passat molt bé”, 
“quants personatges i què bé ho fan!”... tot eren bones crítiques al 
finalitzar l’estrena teatral. 

La Companyia de Teatre FVO està formada per persones amb 
discapacitat intel·lectual ateses als diferents serveis de la Fundació i 
acompanyades per professionals de l’entitat i un equip de voluntaris, es 
va fundar a l’any 2002, inicialment com a activitat terapèutica per les 
persones ateses a l’àrea d’atenció diürna. Des de l’any 2006 s’incorporen 
com a actors i actrius persones ateses a l’àrea d’acolliment residencial 
de la Fundació i s’obra a la col·laboració de persones voluntàries de 
l’entorn social proper. 

Èxit de l’estrena teatral “Els bruts de 
Vallneta”

Escena de la rebel·lió a Vallneta

La veu del director de la Companyia de Teatre, Aníbal 
Carrasco, educador del Centre Ocupacional “Xavier 
Quincoces”

“És una experiència única, una activitat amb una funció terapèutica 
múltiple ja que persones que normalment no es relacionen, que els 
costa expressar-se o expressar els seus sentiments; al convertir-
se en una altra persona al teatre s’obren, canvien i ho acaben 
traslladant a la seva vida i a la seva relació amb els altres”.

“Amb cada estrena intentes fer un pas més, no cal que siguem els 
educadors que els fixem els límits de superació: no en tenen! Són 
capaços d’intentar anar cada vegada una mica més enllà, fer-ho 
més difícil, s’hi deixen la pell a cada assaig i amb cada estrena i 
aconsegueixen dur-ho a terme i sortir-se’n molt bé”.

“Per una data tan assenyalada com és la celebració dels 50 anys 
de la Fundació, hem assumit un risc, un repte engrescador, amb 
“Els bruts de Vallneta” ja que és l’obra més complicada que hem 
proposat amb diàlegs molt llargs i amb molts personatges. Però un 
cop més han demostrat que són capaços de fer realitat un projecte 
com aquest. Felicitats!”.
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L’estrena d’enguany ha agradat moltíssim

Els personatges principals de l’obra defensant les bondats d’ésser nets i polits Màxima assistència a l’estrena de l’obra



8

Què ha significat per a vostè celebrar 50 anys 
del naixement històric de la Fundació?

Esteve Marqués: “Una fita molt important. 
No tothom pot arribar a 50 anys començant 
gairebé del no res. M’omple d’orgull el fet que 
d’una cosa tant petita hàgim construït l’actual 
Fundació, amb tots els seus centres i serveis; 
i, com no, m’omple d’orgull haver-ne estat el 
President els darrers 15 anys”.

Esteve Clopés: “Satisfacció. Per tot el què 
significa arribar a complir aquesta fita. Tot 
el què s’ha fet, un projecte consolidat del 
qual no hi ha marxa enrere, culminació, una 
entitat tan arrelada que acompanyarà a les 

persones amb discapacitat actualment ateses 
i a totes aquelles que ens necessitin de cara a 
un futur. M’omple d’orgull haver estat un dels 
fundadors d’aquest projecte”.

Pepita Soler: “He tingut el gran plaer de 
celebrar els 25 anys i els 50 anys de la 
Fundació. Fites realment impressionants. 
Les famílies n’estan molt contentes, ens 
traslladen l’empenta necessària per continuar 
endavant oferint tot el què els calgui a les 
persones ateses a la Fundació per millorar la 
seva qualitat de vida”.

Juan M. Monsalve: “Per mi és tot un orgull 
haver participat de la celebració dels 50 anys 

de la Fundació. Sobretot és una satisfacció 
haver participat aquests darrers 24 anys 
com a Director General, pel creixement, 
modernització i desenvolupament que s’ha 
dut a terme a la institució. Fa 50 anys que es 
va posar la primera pedra i hem consolidat 
un projecte social amb la confiança de totes 
les famílies i els professionals que en formen 
part”. 

Rosa Duran: “Vaig començar a treballar 
en els primers passos de la Fundació a 
l’any 1974, al centre que hi havia a l’ara 
biblioteca, a Can Pedrals. D’allà vam anar 
cap a la Torreta i quan aquets centre va 
quedar petit, cap al petit centre ocupacional 

La Fundació tanca un any molt especial, on hem celebrat els 50 anys del 
naixement històric de la nostra entitat. Des d’aquestes pàgines del Batec volem 
compartir la valoració que es fa d’una fita tant important com és la celebració 
d’aquest cinquantenari. Per aquest motiu, hem reunit en una conversa al senyor 
Esteve Marqués, President del Patronat; el senyor Esteve Clopés, secretari del 
Patronat; la senyora Pepita Soler, presidenta de la Comissió Social del Patronat; 
al senyor Juan M. Monsalve, Director General de la Fundació i president de la 
Comissió organitzadora dels actes de la celebració; i també hem comptat amb 
Rosa Duran i Anibal Carrasco, professionals de la Fundació que van viure els 
primers passos de l’entitat. Conversem sobre què ha significat assolirà una fita 
tant important com celebrar els 50 anys de la Fundació i què en pensen dels 
actes de la celebració.

A PROP
Reunim en conversa a membres del Patronat i 
professionals per a valorar la celebració dels 
50 anys del naixement històric de la Fundació
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que hi havia a la mateixa escola Montserrat 
Montero. Treballar a la Fundació és el millor 
de la meva vida, aquesta feina és la millor en 
tots els sentits. Estic molt agraïda de poder 
compartir cada dia amb les persones ateses 
al centre, ells i elles m’ho donen tot. Arribar 
a fer 50 anys és gràcies a l’esforç de tots, 
famílies i professionals, la Fundació compta 
amb persones molt vàlides que ho han fet 
possible”.

Aníbal Carrasco: “Sóc molt afortunat de tenir 
una feina com aquesta, perquè m’agrada 
moltíssim i aquests 29 anys m’han passat 
volant. Vaig arribar a la Fundació que 
just s’acabava d’inaugurar l’actual Centre 
Ocupacional. I encara a avui, cada dia és una 
alegria venir a treballar. Si per algun motiu 
personal no passes per un bon moment, 
venir a la Fundació et revitalitza. Les persones 
ateses treuen el millor de tu mateix i et donen 
tot i més, et demostren molta estimació”.

Quina valoració fa dels actes de la celebració 
duts a terme al llarg de l’any?

Esteve Marqués: “S’han fet actes per a tothom: 
famílies, persones ateses, populars, oberts a 
la ciutadania... La Festa de la Gran Família 
de la Fundació va ser molt entranyable i 
va tenir la seva part institucional amb la 
presència de la Consellera de Benestar Social 
i Vicepresidenta, la senyora Neus Munté. La 
conferència del Dr. Torralba va resultar molt 
interessant. N’hem gaudit molt de l’obra de 
teatre. I l’acte de cloenda, el concert del 
Claudi Arimany, ha estat molt ben pensat. 
Personalment, estic molt orgullós d’haver 
gaudit del privilegi de recollir la Creu de Sant 
Jordi 2015, ha estat i és un gran honor. La 
Fundació celebrarà 50 anys més, n’estic 
segur!”.

Esteve Clopés: “Tots i cadascun dels actes 
m’han agradat molt, no m’és possible 
destacar-ne un per davant dels altres. L’obra 
de teatre ha estat fora de sèrie, la trobada 
amb famílies i la visita de la Consellera de 

Benestar Social i Família, la conferència del 
Dr. Torralba, el reconeixement institucional, 
el concert de cloenda com a acte solemne 
de cloenda però popular, obert a tota la 
ciutadania. Tots els amics de la Fundació s’ho 
han sentit molt seu, han participat activament. 
Però el més destacable, la cirereta d’aquest 
pastís, ha estat l’atorgament de la Creu de 
Sant Jordi ja que no es concedeix a tothom, 
és un reconeixement d’alt nivell per a la 
institució”.

Pepida Soler: “Tots els actes han estat 
especials i entranyables... les famílies i els 
amics de la Fundació ens feliciten per formar-
ne part. Personalment, el moment més 
destacable va ser quan les deu famílies que 
porten més anys a la Fundació, també com a 
representació de la resta de famílies que cada 
dia fan confiança a l’entitat, van rebre el seu 
reconeixement i agraïment”.

Juan M. Monsalve: “Com a president de la 
Comissió organitzadora què us he d’explicar. 
La Comissió ha fet un gran treball, tots 
els actes han estat molt pensats, molt 
ben organitzats i oberts a tots els públics 
d’interès de la Fundació. El què més en 

destaco és l’emotivitat de l’acte de cloenda: 
els sentiments de les famílies homenatjades 
i l’emoció del senyor Jaume Bruguera, a 
d’alt de l’escenari, veient els fruits dels seus 
esforços de fa cinquanta anys i que ha fet 
possible arribar a l’actual projecte. També 
destaco el fet que per a la institució, rebre 
la Creu de Sant Jordi és tot un honor. Però 
aquest projecte té continuïtat, té un futur 
esplèndid a curt, mig, llarg i llarguíssim terme 
gràcies a l’entrega i complicitat dels seus 
fundadors i de l’equip de professionals que a 
dia d’avui dedica el seu esforç diari”.

Rosa Duran: “En destaco tots els actes, 
ha estat un gran any! Hi ha hagut un gran 
lideratge que ens ha dut a fer una gran 
celebració d’aquests 50 anys”.

Aníbal Carrasco: “Estic molt content de 
l’evolució i com la Fundació s’ha obert a la 
societat per tal de donar a conèixer la realitat i 
necessitats de les persones amb discapacitat. 
EL què més en destaco és l’estrena de l’obra 
de teatre, una activitat terapèutica que ens 
integra a la societat, però que també permet 
superar-nos dia a dia”.  
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En la secció “En Primera Persona” entrevistem al 
Víctor Molinillo Mera, un noi de 27 anys que resideix 

juntament amb els seus pares a Les Franqueses 
del Vallès i en el moment actual està atès al 

servei de SOI del Centre Ocupacional.

Hola Víctor, quins records tens de quan 
eres petit i de la teva joventut?
Vaig anar a l’escola Ponent de Granollers 
des de P-3 a 6è de Primària, recordo 
que en una festa de fi de curs vaig 
fer de presentador juntament amb 
una companya de la classe de les 
diferents actuacions que fèiem. També 
participava en una activitat extraescolar 
de teatre, on vaig representar el 
Pessebre Vivent fent de Rei Melcior. 

Quan vaig acabar la Primària vaig fer 
fins a 4rt d’ESO a l’Escola Municipal del 

Treball de Granollers.

Després dels 17 als 20 anys vaig anar a 
Barcelona al Pont del Dragó, on vaig estudiar un 

cicle de garantia social en administració. Durant 
aquests anys en tinc molt bons records, estudiàvem 

però fèiem moltes sortides  de molts tipus i moltes festes, 
la del Carnestoltes i la de Fi de Curs que llogàvem una sala 

de festes a Barcelona i muntàvem una discoteca. D’aquesta època 
també recordo que era el delegat de medi ambient de l’escola, participàvem 

en un grup de treball amb altres centres i parlàvem sobre temes relacionats 
amb l’ecologia i després anàvem a la Generalitat a parlar-ne.

Quan vas començar al Centre Ocupacional i com t’hi trobes?
Recordo que vaig començar el 2009 amb la Reme, al principi em costava 
relacionar-me amb els companys, però poc a poc vaig anar fent sortides i 
coneixent a la gent. Des de llavors fins ara he tingut a diferents educadores: la 
Cristina T, la Cristina M i ara tinc la Mónica M.  He fet una colla d’amics amb la 
que ens ho passem molt bé: la Sara, l’Abel, la Sonia, l’Ari, el Jesús...

De les activitats que he fet les que més m’agraden son el taller de cuina i la 
informàtica, ja fa força temps que estic a la companyia de teatre de la Fundació, 
els dilluns i dijous als matins assagem per l’obra de teatre. Des de que estic al 
centre he participat en 2 obres de teatre: a “El testament del Nasi” participant 
en un ball i a la que hem estrenat aquest novembre “Els bruts de Vallneta” on 
he fet  el personatge de “Llardosí”.

Aquest estiu, durant el mes d’agost, he anat a la casa de lleure de l’Escala, vaig 
disfrutar molt, vam fer moltes sortides: al Parc d’Aus de Torroella de Montgrí, al 
Museu Dalí de Figueres, vam anar a la platja i ens vam banyar a la piscina de 
la casa. Aquestes vacances de Nadal tornaré a repetir i aniré a una estada de 
5 dies, en tinc moltes ganes.

Quan no estàs al centre que t’agrada fer?
Visc amb els meus pares, i tinc una germana que es diu Noelia que té un fill 
que es diu Héctor, que aquest desembre farà 11 mesos. A nivell de hobbies 
m’agrada fer sopes de lletres, veure a la tele la “Ruleta de la fortuna”, jugar 
a la consola i vaig els dissabtes a APADIS a lleure on fem sortides i diferents 
activitats.

Víctor, quines il·lusions tens, que t’agradaria fer?
Tinc moltes ganes de poder viatjar a Nova York amb els meus pares i la meva 
germana i també m’agradaria poder conèixer a l’equip de bàsquet del Barça.

Per acabar donar-te les gràcies per compartir tot el que ens has explicat i 
demanar-te quin desig tens de cara al proper any 2016?
El meu desig és que hi hagi pau, que s’acabin les guerres i que la gent sigui 
feliç.
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PUBLI

Com heu participat  a la postal felicitació de Nadal? 
José Antonio (JA): Fent de tot. Jo he fet l’estrella, els 
regals i complements de l’arbre.
Enric (E): Jo he pintat l’arbre i he col·locat la plastilina 
per decorar-lo. 

Us ha agradat participar? Per què?
JA: Si. M’ha agradat molt! Perquè és el primer cop 
que ho feia. 
E: Si que m’ha agradat; per divertir-me, fer l’activitat 
amb companys i  perquè ho vegi el públic. M’agrada 
participar en les activitats.  

Quins materials heu utilitzat per fer la postal? 
Plastilina, cartolines, colors, cartrons, paper mâché, 
celo i... ho hem anat posant amb les nostres pròpies 
mans!

Alguna vegada havíeu elaborat una felicitació de 
Nadal? 
JA: No com aquesta felicitació, que és per tota l’FVO. 
E: Si, amb els meus amics i  la família. 

Per què creieu que us han escollit a vosaltres per fer 
la postal?
JA: Perquè sóc un artista! I perquè sé com modelar 
la plastilina. 
E: Perquè sempre estic dibuixant i m’agrada fer 
manualitats. 

Podríeu deixar un missatge de nadal per les persones 
que llegiran el Batec?  
JA: Bon nadal i pròsper any 2016. Que tothom es porti 
bé i que els hi portin moltes coses els reis! 
E: M’agradaria felicitar les festes i desitjar a tothom 
un bon Nadal i any nou. I que es portin bé per rebre 
molts regals. 

En José Antonio Camargo i l’Enric 

Carrillo són dos homes que viuen a la 

llar residència “Jaume Anfruns i Janer”, 

sovint estan dibuixant, pintant, modelant, 

i aquest any ens han fet la felicitació que 

veieu en la portada d’aquest Batec. 
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“Empúries”

PUBLI

S’acaba l’any i cal fer balanç. A la Fundació 
podem menjar-nos els torrons satisfets. El 
primer any de funcionament de la Casa de 
Lleure “Empúries” ha estat tot un èxit! 

Al febrer es va inaugurar la Casa amb un 
petit grup pilot de sis persones ateses a la 
Residència i a hores d’ara gaudim d’entre 
tres i quatre estades al mes des dels diferents 
serveis de la Fundació. 

El projecte de la Casa de Lleure ha permès a 
moltes persones ateses a l’FVO gaudir d’un 
oci totalment integrat amb les condicions 
que es mereixen. Estades amb grups de 
companys atesos per personal format i de 
confiança, en unes fantàstiques instal·lacions 
i en un entorn immillorable. Un projecte 
social que s’ha convertit en una realitat. 

Hem aconseguit un alt grau de participació 
per part de les persones ateses i sobretot hem 

aconseguit que aquells que hi participen en 
tornin encantats i amb ganes de més. Ja és 
habitual a la Fundació escoltar coses com 
“quan anirem a l’Escala?” i “ja tinc ganes de 
tornar-hi!”. 

Cal remarcar també, la gran implicació que 
hem pogut veure al llarg d’aquest primer 
any per part dels diferents professionals de 
la Fundació sense els quals el projecte no 
podria tirar endavant. 

L’any però encara no ha acabat i fins que no 
sonin les campanades nosaltres continuarem 
gaudint de la Casa i de les estades que 
ens permet realitzar acompanyats de molts 
dels nostres companys. I per això tenim 
programades 5 estades més abans que acabi 
l’any. 

Bones festes a tots i prepareu les maletes que 
el 2016 hi haurà més estades! 
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En el treball amb equips contínuament trobem queixes del 
tipus: les coses no depenen de mi, sempre hi ha algú (de 
jerarquia superior) que pren les decisions, o companys que van 
a la seva, o limitacions econòmiques, o manca de personal, ...o 
simplement plou i no fa sol. Quan ens instal·lem en una postura 
de queixa continuada, l’únic que aconseguim és malbaratar la 
nostra energia en un camp poc fèrtil que a la llarga ens passa 
factura minvant les nostres forces i l’ il·lusió per la nostra tasca 
professional.   Potser és cert que moltes de les coses que passen 
en l’àmbit laboral no estan sota la nostra responsabilitat, però tot 
i així el que sí que està sota el nostre control 
és el com gestionar en mi, allò que passa 
al meu voltant. En l’àmbit social, el difícil i 
fràgil equilibri entre els recursos disponibles 
i la qualitat del servei que es vol oferir, fan 
dels centres i la gent que hi treballa, blanc 
fàcil per a la queixa i el desànim. Oferir 
l’oportunitat als treballadors de veure’s com 
agents creadors de la realitat al seus llocs 
de treball és retornar la capacitat que tots 
tenim de ser proactius i generadors de la 
nostra quotidianitat. Jo des del meu petit cercle d’influència puc 
generar un ambient saludable i respectuós de treball, que generi 
qualitat de vida en els usuaris, assumint les meves pròpies 
emocions i no abocant en l’altre la meva negativitat. Puc així 
mateix buscar solucions, en comptes de buscar mancances, 
i veure oportunitats creatives allà on a primera vista no hi ha 
possibilitats de canvi.  

Si pel contrari prefereixo posar tota la responsabilitat en l’altre o 
en les circumstàncies externes, he de tenir clar que qualsevol 
esdeveniment  farà trontollar la meva  estabilitat. Si pel contrari 
assumeixo les regnes i la gestió de les meves emocions, així 
com la meva resposta davant els fets, estic col·locant-me com 
a partícip del meu dia a dia. Un equip proactiu, a diferència 
d’un equip reactiu, no se sent afectat per l’ambient. L’equip 
proactiu genera el seu estat d’ànim, es fa responsable de les 
seves reaccions emocionals i les posa al servei dels altres,  i 
es mostra resolutiu. Un equip proactiu se sent responsable 
de la seva gestió. Com explica Steve Covey en Los 7 hábitos 
de la gente altamente efectiva el terme ”responsabilitat” es la 
suma de “respondre” més “habilitat”, la habilitat per escollir la 
nostra resposta, o el que és el mateix , respondre amb habilitat. 
I posa com a exemple la dramàtica història de Viktor Frankl, un 
psiquiatra jueu empresonat en camps de concentració nazi, que 
va descobrir en el transcurs de la seva dura experiència, que 
entre l’ estímul i la resposta, l’ésser humà té la llibertat interior 
d’escollir. Frankl va descobrir així, que els nazis tenien més 

Gestionant Equips Responsables: la Reducció de la Queixa

Dept. de 
Recursos 
Humans

llibertat exterior, però per contra ell tenia més 
llibertat interior. Arrel d’aquest descobriment 
va ajudar a moltes altres persones a trobar un 
sentit al seu patiment i a trobar la dignitat en 
la seva vida de presoners. Si considerem als 
altres responsables de les nostres reaccions 
emocionals , tan sols ens resta demana’ls-
hi que canviïn i tothom sap que no podem 
fer canviar als altres. La veritable llibertat és 
genera en l’interior de cada ésser.

Reduir la queixa en els equips, és afavorir 
la posició de responsabilitat i la proactivitat, 
perquè els equips instal·lats en la queixa 
no acostumen a ser eficients, estan massa 
ocupats en veure les deficiències i buscar 
l’origen del seus mals en l’exterior i renuncien 
llavors a la capacitat de creació. Però com és 
fa per a reduir la queixa? En principi, com en 
tot intercanvi humà, donant exemple, sent i 
manifestant-te com allò que vols veure en els 
altres, i en  segon terme, col·locant a l’altre en 
lloc de decidir, interpel·lant a l’altre en busca 
de solucions. No hi ha res que descol·loqui 
més a una persona que roman instal·lada 
en la queixa que la senzilla pregunta de: 
què penses que s’hauria de fer? Com creus 
què ho podríem solucionar? D’altra banda, i 
tornant a l’idea inicial el que la persona faci 
al respecte és una cosa que se’ns escapa de 
les mans, torna a posar-se en lloc la llibertat 
interior de cadascú, és a dir, la capacitat de 
continuar amagat darrera la queixa o donar 
un pas endavant. 

Mònica Sánchez Verdes
Coach sistèmica i pedagoga
nicabarcelona@hotmail.com
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“Quan ja no som capaços de canviar 

una situació, ens trobem davant 

el desafiament de canviar-nos a 

nosaltres mateixos” - Viktor Frankl
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El Sistema de Gestió de la Qualitat en el que està certificat l’FVO, que es basa en la Norma Internacional UNE-EN 
ISO 9001, es fonamenta en vuit principis bàsics, i l’FVO , a més  a més d’acomplir amb els requisits de la Norma, 
també segueix aquests principis que són la base per què el sistema funcioni.

Els 8 principis bàsics del sistema de gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 
9001

Dept. de 
Qualitat

Pilar Cantón Anguita  
Tècnic Dept. Qualitat

Les organitzacions depenen dels seus clients, i han de 
comprendre les seves necessitats actuals i futures, satisfer els 
seus requisits i esforçar-se en excedir les seves expectatives. 
L’FVO treballa per a la persona amb discapacitat i vetlla pel seu 
benestar. 

Els líders han de promoure el sistema, han de crear i mantenir 
l’ambient, i guiar l’organització. Han d’establir les condicions per 
que les persones que hi treballen participin en l’assoliment dels 
objectius. La Direcció de l’FVO es compromet amb el sistema i el 
dota del recursos necessaris pel seu desenvolupament.

El personal, a tots els nivells, és l’essència d’una organització 
i el seu compromís possibilita que el sistema triomfi. L’equip 
de professionals de l’FVO, la seva implicació i compromís, fa 
possible mantenir i millorar el sistema. 

Els resultats desitjats s’assolen amb major eficiència quan les 
activitats i recursos relacionats s’administren com processos 
i es gestionen de forma interrelacionada i coherent. L’FVO té 
identificat els seus processos: activitats que amb uns recursos 
transformen entrades en sortides assolint les seves fites. 

Gestionar els processos interrelacionats como un sistema, 
contribueix a l’eficàcia i eficiència d’una organització en 
l’assoliment dels seus objectius. L’FVO gestiona els seus  
processos com un sistema. 

La millora contínua del sistema ha de ser un objectiu permanent 
en l’organització; Les organitzacions exitoses compten amb 
aquest tipus d’enfocament de millora contínua. L’FVO aplica la 
millora contínua en el desenvolupament i gestió del seu sistema 
de qualitat.

Les decisions es basen en l’anàlisi de les dades i la informació. 
L’FVO recull dades contínuament dins el seu sistema per disposar 
d’una informació veraç i poder analitzar i prendre decisions i 
poder obtenir els resultats desitjats. 

L’Organització i els seus proveïdores depenen entre sí i una relació 
de mutu benefici incrementa l’habilitat de tot dos per crear valor. 
L’FVO manté bones relacions  amb els seus proveïdors i altres 
parts interessades. 

Enfocament al client

Lideratge

Participació del 
personal

Enfocament en 
processos

Enfocament de sistema

Millora contínua

Enfocament basat en 
dades

Relació amb el 
proveïdor

1

2

3

4

5

6

7

8
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Comença desembre i al Centre Especial de Treball “Xavier 
Quincoces” (CET) tot es moviment. A cada equip de treball, a 
cada servei, en cada mirada s’intueix aquest esperit del Nadal 
que ja arriba i s’encomana emplenant-ho tot de llum.    
    
Concentrats en la tasca s’endevinen els somnis, els somriures 
que han sorgit d’una idea i l’esperança que l’any vinent serà 
encara millor. Fent balanç, no ha estat pas un mal any. Molts 
treballadors/es han fet realitat algun dels seus objectius 
perseguits fa temps. 

El més recent són les noves ajudants de cuina als serveis 
generals del CET, que han aconseguit preparar-se per ocupar 
la vacant que han deixat els nostres “cuiners” de sempre.

També aquests, i després de tants anys, han aconseguit el 
seu merescut descans, ocupant una de les vacants del servei 
de SOI del Centre Ocupacional de la Fundació i començant a 
gaudir d’activitats formatives, rehabilitadores, d’oci i de lleure 
que necessitaven i que eren impensables en el seu entorn 
laboral diari.

Finalitza l’any amb més persones formades per donar suport 
a l’enclavament sempre que cal i, dins l’equip de jardineria, 
aquest any han estat tres els nous jardiners que s’han incorporat 
a les brigades. 

De fet, és com si enguany els Reis haguessin arribat abans; 
així ha estat per a les deu noves incorporacions festes al llarg 
de l’any i també pel servei de neteja, que preveu una ampliació 
al 2016 en dues places més per atendre a les necessitats de 
neteja de la nova Llar residència “El Cinquantenari”. 

S’ha treballat molt i ha estat un esforç compartit. Per això, també 
el dia 22 de desembre, i com és tradició a totes les empreses, 
compartirem plegats un dinar de Nadal, desitjant-nos bones 
festes i passant una estona agradable tots junts.      

Aurora Luna. 
Coordinadora USAP

El CET es prepara pel Nadal

Centre 
Especial de 
Treball “Xavier 
Quincoces”
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Cal que tots el que formem l’entorn de la 
persona entenem el procés que viu i les 
seves necessitats del moment per tal que, 
si és necessari, remodelar els horaris de 
les activitats que fa, així com adaptar-les, 
proporcionant estones de descans o més 
estones d’oci. 

En aquest sentit, des del centre, es 
programen en funció de les preferències 
de les persones diferents activitats 
terapèutiques que ajudaran a la persona a 
mantenir les capacitats presents (memòria, 
parla, orientació temporal i espai, motricitat 
fina...) i alentir el procés d’envelliment. Es 
posarà especial atenció en: l’autoestima, la 
sociabilitat i evitar l’exclusió o aïllament, la 
seguretat i la capacitat de decisió.

Es realitzaran diferents tallers, tenint en 
compte allò que els motivi:

•	 Taller de mandales: pintaran mandales 
per tal d’ajudar a descobrir la creativitat, 

En el dia a dia de la Residència, veiem com les persones 
ateses entren en processos de deteriorament físic i cognitiu. 
Les causes poden ser per la pròpia malaltia o per l’envelliment. 
Aquesta discriminació no sempre serà fàcil ja que els símptomes 
poden ser similars. La persona que es troba en aquest procés 
expressarà a la seva manera la seva nova situació i les persones 
que la coneixen, ja siguin familiars, cuidadors i professionals, 
també aniran observant aquests canvis dia a dia.

Les persones que viuen aquest procés no entenen el que els 
passa, van perdent memòria, habilitats, destresa, presenten 
canvis d’humor, allò que fins ara feien amb cap o poca ajuda, 
ara necessiten més suport. En ocasions no poden demanar ajut 
i la frustració parla per ells amb conductes no apropiades, que 
són el seu crit d’atenció. 

Serà important l’acompanyament a la persona i a les seves 
famílies o entorn, en el moment que apareguin les pèrdues 
d’habilitats, per donar els suports necessaris, ja siguin a nivell 
tècnic, emocional, de salut i relacionals.

Necessitarem fer registres, observacions, sobre el seu 
funcionament diari per valorar les pèrdues i poder intervenir 
per minimitzar-les si és possible.

Quan ens fem grans...

Residència i 
Centre de Dia 
“Valldoriolf”
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a potenciar la concentració, a facilitar l’expressió, a tenir 
consciència de la pròpia existència i a millorar l’autoestima.

•	 Taller de memòria: es farà un recull de fitxes per treballar 
la memòria, amb diferents nivells de complexitat per tal 
d’adaptar-les a la persona. Es crearà un espai on la persona 
pugui connectar amb els seus records, es disposarà del 
llibre de memòria, on constaran fotografies de diferents 
moments de la seva vida.

•	 Taller de ball i cant: les persones que gaudeixin del 
ball, treballaran el moviment. La música escollida estarà 
d’acord amb les seves preferències i els ajudarà a recordar 
temps passats vinculats amb vivències pròpies. També es 
treballarà la socialització amb els companys/es. Algunes 
persones podran recordar la lletra de les cançons de la 
seva època i el fet de escoltar-les faran que les cantin i 
revisquin moments passats.

•	 Taller	 de	motricitat	 fina: es disposarà de material motriu 
per poder treballar aquelles apràxies motores que es 
deterioren de manera més ràpida, com les diferents pinces 
i moviments de canell. També es podran utilitzar activitats 
de la vida diària per treballar-les.

•	 Gimnàstica bàsica: exercicis de manteniment físic,equilibri 
i coordinació.

•	 Taller emocional: es disposarà d’un espai 
on la persona pugui expressar les seves 
emocions i se l’ajudarà a reconèixer-les, 
podran parlar de com se senten, quines 
inquietuds tenen...

•	 Taller expressions artístiques: la persona 
podrà expressar mitjançant el dibuix o la 
pintura el seu estat d’ànim.

•	 Taller de mitja i ganxet: aquelles persones 
que els agradi i vulguin mantenir la 
capacitat de cosir, se’ls proporcionarà el 
material per fer-ho.

•	 Taller cognitiu: permetrà mantenir els 
conceptes dels colors, formes, lletres, 
números, escriptura, lectura i conceptes 
temporo-espaials.

Alicia Poveda, psicòloga, i Glòria Borobia, 
fisioterapeuta,	de	la	Residència	i	CAE	
“Valldoriolf”
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Al llarg de l’any 2015 des de la Comissió Tècnica s’ha treballat 
en la línia derivada del Pla Estratègic 2013-2016 de l’FVO, que 
defineix com a objectiu desenvolupar l’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. 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 ateses i desenvolupar les activitats previstes dins el 
Pla d’ Activitats Anual del Nou Model d’Atenció Diürna i de la 
resta de serveis de l’FVO.

Per tal fi, l’objectiu del 2015 de la Comissió Tècnica ha estat 
elaborar un Manual de funcionament del Centre de Rehabilitació 
Funcional (CRF).

Ja en l’últim trimestre del 2014 es va crear una subcomissió 
formada per representants de l’Àrea d’Atenció Diürna i de l’Àrea 
d’Acolliment Residencial (residència i llars), amb la intenció 
d’iniciar la tasca de definició del Projecte de construcció del 
Centre de Rehabilitació Funcional. En les primeres reunions 
es van plantejar i dissenyar els espais necessaris dintre del 
projecte inicial, tenint en compte les necessitats pròpies de 

les persones ateses de cada servei. Durant 
aquest any 2015, les reunions i la feina han 
anat encaminades a la creació del manual 
d’ús i dels protocols d’atenció, així com el 
disseny de la plantilla d’activitats a realitzar.

Des de la Comissió Tècnica s’ha anat fent el 
seguiment i la coordinació de les actuacions 
realitzades des de la subcomissió i que 
actualment està a punt de finalitzar el manual 

per a ser entregat dins de la data prevista 
per tal de ser revisat i aprovat per Direcció 
General.

Paral·lelament, la Comissió Tècnica 
continuarà les seves actuacions concretades 
en el “Pla d’Actuació” de la mateixa, i que 
portarà a concretar els objectius que es 
treballaran de cara al 2016.

Comissió Tècnica FVO

Seguiment de la Comissió del Centre de Rehabilitació Funcional

Comissió 
Tècnica FVO

Terrenys de la Fundació on es construirà el futur Centre de Rehabilitació Funcional



20

ÀREES
DE

Àrea d’Atenció Diürna 
Centre Ocupacional “Xavier 

Quincoces”

ACTIVITATS
LES

Parades de vímet i trencadís a 
Granollers

Els tallers de vímet i de trencadís vam anar 
el dijous 26 de novembre, a la Plaça de 
l’Església de Granollers , a muntar una 
paradeta informativa. Allà van poder mostrar 
els diferents objectes que elaboren amb 
vímet i amb la tècnica de trencadís o  mosaic.

Matí musical

Durant el matí del 19 de novembre al 
Centre Ocupacional es van realitzar 3 espais  
musicals, Karaoke, taller de instruments i 
activitats pedagògiques-musicals amb el 
suport de la pantalla digital. Tots vam poder 
conèixer, experimentar i gaudir del fantàstic 
món de la música.

Esmorzar del taller de vímet

El dimecres 25 de novembre vam gaudir d’un 
esmorzar, al restaurant La Milana del barri 
de Can Bassa de Granollers, amb tots els 
participants i les educadores que realitzen el 
taller de vímet al Centre Ocupacional.

Dinars del taller de bijuteria

Els dies 18 i 20 de novembre vam aprofitar 
el bon temps per anar al restaurant Peix 
d’Or de la Torreta, amb tots els participants 
i les educadores que realitzen el taller de 
bijuteria al Centre Ocupacional i compartir un 
merescut dinar.

Parades de vímet i trencadís a Granollers

Matí musical
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Esmorzar del taller de vímet

Dinars del taller de bijuteria

Matí musical
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Celebrem la castanyada a la 
Residència!

Aquest any ens han acompanyat uns 
personatges molt simpàtics en la Festa de la 
Castanyada, la castanyera i la seva parella, 
el castanyer. No els falta cap detall: el 
periòdic per llegir i embolicar les castanyes, 
la lampareta amb llum de veritat, el foc amb 
llum pròpia... 

El divendres  30 de novembre es va celebrar 
la festa al centre, al mati es va veure la història 
de la castanyera en imatges i a la tarda es va 
fer un berenar amb mousse de castanyes, 
panellets i molta música!!  

També alguns atrevits es van pintar la cara 
per fer por ! Com sempre es va fer un taller 
de cuina, uns dies abans, per preparar els 
panellets que estaven molt bons.

Àrea d’Acolliment Residencial
Residència i Centre de Dia 

“Valldoriolf”

Els castanyers d’enguany i la paradeta dels castanyers 

Fira Medieval de Sant Esteve de 
Palautordera 

El diumenge 1 de novembre  un grup de 
persones ateses a la Residència van anar a la 
Fira Medieval de Sant Esteve de Palautordera 
per passar la tarda amb l’Estefania i la Teresa.  
Van fer un volt i van aprofitar per comprar 
coca per berenar.  També van veure una 
exhibició de falcons.

Sortida a “Fira Medicines 3000” 
El dia 18 d’octubre, un grup de persones 
ateses a la Residència vam anar a la “Fira 
Medicines 3000” de Bigues i Riells. Allà, 
van poder gaudir de diferents activitats 
lúdiques molt interessants i enriquidores 
com el  taller de bombolles de sabó gegants, 
el  taller d’equilibri amb espiral energètica i 
coordinació... entre d’altres.  Ens van acollir 
amb molt d’afecte i amabilitat. Vam ser els 
grans protagonistes de la tarda... La Lucy i 
jo, la Núria, vam tornar molt felices de poder 
viure tal experiència amb ells i elles.

Nuria Candelas. Auxiliar tècnic educatiu
La sortida a la Fira Medieval i el taller de bombolles gegants durant la sortida a Bigues i Riells
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Sortida a veure a “Amma” 
El dia 7 d’octubre un grup de persones 
ateses a la Residència van anar al Pavelló 
d’esports de Granollers per veure a l’Amma: 
Un personatge públic, procedent de l’ 
Índia, que té per missió fer el bé als altres.  
Es caracteritza perquè regala abraçades 
plenes d’amor i bona energia. En Roger, la 
Irene, la Carme, la Rosario, l’Espe i el Ricard 
acompanyats per la Cristina i la Núria van 
viure una experiència més!

Nuria Candelas. Auxiliar tècnic educatiu

Sortida de Halloween a la 
discoteca

La discoteca Bocca, organitzava un ball per 
Halloween on tots havien d’anar disfressats...
no sé si feien gaire por, però s’ho van passar 
molt bé ballant, prenen un refresc i rient!
L’Antonio i el Javi els van acompanyar.

Sortida al Parc Natural de Gallecs
Un grup de persones ateses a la Residència  
van anar al Parc Natural de Gallecs i van 
gaudir d’un dia de tardor en plena natura.  
Les fotos ens mostren que s’ho van passar 
genial!

Estimada Montse,

Teníem un angelet entre nosaltres que ha marxat a fer el bé a altres llocs. Perquè això ets el que tu 
eres Montse, una persona que donava molt, molt més del què nosaltres et donàvem. Sempre em 
quedaré amb la teva frase després dels dinars i sortides que fèiem plegats: NO PUC QUEIXAR-ME!
Gràcies per formar part de la meva vida i continuaràs sempre al meu costat.

Aníbal Carrasco. Tutor de la Montse Baldich

Des de la Residencia et diem que mai t’oblidarem. Vas venir fa uns anys en l’inici de la teva malaltia. 
Mostraves un caràcter rebel, feies ganyotes, treies la llengua i deies alguna paraula malsonant, eres 
divertida i trapella. La malaltia va anar guanyant  terreny i vam acompanyar-te fins el final.

Ara tot són records del temps viscut, un temps entranyable i que estarà sempre viu en nosaltres. 
Descansa ja la nostra petita Montse.

Gloria Borobia. Residència i Centre de Dia Valldoriolf

Preparats per les abraçades

Celebrem el Halloween tot ballant

Gaudint dels dies de bon temps de la tardor

Recordatori Montse Baldich

La tardor en plena natura
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Àrea d’Acolliment Residencial
Servei d’Habitatge

Activitats i sortides de tardor

Els mesos de tardor ens han servit per fer 
un munt d’activitats al Servei d’Habitatge 
aprofitant que encara fa bon temps i que hi 
ha moltes celebracions com la Castanyada 
que ens ho fan passar d’allò més bé!

De concert

A la fageda d’en Jordà

Fent galetes de Halloween

Fent un café al Gato Verde Un viatge en “golondrina”
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Sembla que formem part del Museu de la Cera

Al Museu Dalí de Figueres

Sopant amb bona companyia Al Parc del Rukimon
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Com cada any el Departament de Sistemes d’Informació ha participat i col·laborat la Comissió d’Innovació 
i	Desenvolupament	de	Projectes	per	a	dissenyar	nous	projectes	d’innovació	i	d’aprofitament	a	les	noves	
tecnologies. Enguany, s’ha col·laborat amb el Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”  i amb el Servei 
d’Habitatge per portar a terme el Projecte d’Innovació 2015 gràcies a l’obra social de “La Caixa”.

Projectes d’innovació - en col·laboració a l’obra 
social de “la Caixa”

Projecte TICS al Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” 
Projecte que potencia el treball individualitzat que té per objectiu seguir 
fomentant i ampliant l’ús dels sistemes informàtics i tecnològics en el 
marc del pioner projecte d’implantació del Nou Model d’Atenció Diürna 
al centre.

Instal·lació d’una nova Pissarra Digital Interactiva a la sala de la 
Biblioteca

Utilització de vàries Tablets en les diferents activitats del Centre 
Ocupacional “Xavier Quincoces”

Projecte Tecnologia en la vida diària de la llar al Servei d’Habitatge
Projecte que té per objectiu dotar a cada llar dels instruments 
tècnics adequats, com dels que es poden gaudir a les cases de la 
majoria de persones de la societat actual, per tal que els persones 
amb discapacitat intel·lectual puguin arribar a ser més autònomes 
i més integrades a la societat del seu temps, a l’hora que es dóna 
continuïtat al projecte del Centre Ocupacional.

Albert Riera Clapés
Dani Roma Noguera
Departament de Sistemes d’Informació
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Procediment de concertació de places de Centre Ocupacional i 
Servei d’Habitatge

En data 21 d’octubre la Fundació va rebre la comunicació de la resolució Gestió, 
en la modalitat de concert, de 64 places de llar residència, 155 places de servei de 
teràpia ocupacional i 70 places de servei ocupacional d’inserció per a persones amb 
discapacitat a la comarca del Vallès Oriental, i es demanava la constitució de la garantia 
del 2% a compte, tal i com es definia a les clàusules administratives del procediment 
de concertació. En data 24 de novembre, la Direcció General de la Fundació, el senyor 
Juan M. Monsalve, va firmar el corresponent contracte de gestió amb la Consellera de 
Benestar Social i Família, Hble. Sra. Neus Munté, passant el Centre Ocupacional i el 
Servei d’Habitatge a règim de concertació en data 01 de desembre de 2015.

Concurs públic de gestió de la Residència i Centre de Dia 
“Valldoriolf”

La Fundació va presentar el passat 3 de novembre la documentació corresponent 
al concurs públic de gestió de la Residència. El passat divendres 6 de novembre, 
es va procedir a fer l’acte d’obertura del sobre A, corresponent a la documentació 
administrativa de totes les empreses i/o entitats que liciten el concurs. En concret, 
a banda de la Fundació, s’hi han presentat dues empreses mercantils dedicades al 
sector de l’atenció de la gent gran. La previsió és que la resolució d’aquest concurs 
públic es realitzi al primer trimestre de l’any 2016. 

Procediment de concertació de 12 places de Servei d’Habitatge de 
la nova llar residencia “El Cinquantenari”

El passat dilluns 2 de novembre, la Fundació va rebre la comunicació d’urgència del 
Departament de Benestar Social i Família on es convidava al concurs públic de gestió, 
en la modalitat de concert, de 12 places de llar residència, a la ciutat de Granollers a la 
comarca del Vallès Oriental corresponents a la nova llar residència “El Cinquantenari”. 
Durant la setmana es va preparar la documentació i el passat divendres 6 de novembre 
es va presentar al Registre del Servei de Contractació i Patrimoni de la Secretaria General 
del Departament de Benestar Social i Família la documentació requerida d’acord al 
Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques. 

En data 19 de novembre la Fundació va rebre la comunicació de la resolució Gestió, en 
la modalitat de concert, de 12 places de llar residència per a persones amb discapacitat 
intel·lectual a Granollers, comarca del Vallès Oriental, i es demanava la constitució de 
la garantia del 2% a compte, tal i com es definia a les clàusules administratives del 
procediment de concertació la qual es va realitzar en data 20 de novembre. En data 
02 de desembre, la Direcció General de la Fundació, el senyor Juan M. Monsalve, ha 
firmat el corresponent contracte de gestió amb el Director de Serveis del Departament 
de Benestar Social i Família, el senyor Xavier Baiget, Família passant la nova llar a 
règim de concertació en data 01 de desembre de 2015.
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Reconeixement de la Cambra del Comerç de Barcelona

En el marc de la celebració de la 19a edició del Dia de la Cambra celebrat a la Casa 
Llotja de Mar el passat 28 d’octubre, la Cambra del Comerç de Barcelona ha guardonat 
a 147 empreses de la demarcació de Barcelona en reconeixement al seu esforç i 
consolidació en el temps.

Guardó que en motiu de la celebració dels 50 anys del naixement històric de la Fundació 
ha recollit el senyor Esteve Marqués, President de la Fundació, en reconeixement a 
l’esforç i continuïtat de projecte de l’entitat lluitant en fermesa i consolidant una tasca 
sempre difícil, essent un exemple a seguir per molts altres que ara comencen. La 
cloenda de l’acte ha anat a càrrec del Conseller d’Economia en funcions, Andreu Mas-
Colell.

Reunió d’una representació del Patronat amb el senyor Jaume 
Bruguera, pare impulsor de l’Associació Patronat Comarcal de 
Pares de nens i adolescents subnormals actual FVO

Una representació del Patronat, formada pel senyor Esteve Marqués, President; el 
senyor Esteve Clopés, secretari; el senyor Jaume Gregori, vocal; la senyora Pepita Soler, 
presidenta de la Comissió Social del Patronat; i la Direcció general de la Fundació, el 
senyor Juan M. Monsalve, es van reunir el passat 7 de desembre amb el senyor Jaume 
Bruguera i la seva filla, Montserrat Bruguera.  L’objectiu de la conversa era agrair la 
tasca inicial del senyor Bruguera que com a pare afectat i fundador de l’Associació 
Patronat Comarcal que avui dia és la Fundació i compartir l’experiència, viscuda en 
primera persona pel senyor Bruguera, de les primeres passes històriques amb les seves 
dificultats i les seves gratificacions. Gràcies a aquesta conversa també es podrà acabar 
de completar l’edició del Batec especial “1965-2015: 50 anys de la Fundació Privada 
Vallès Oriental”.

Reunió de Direcció General amb 
la Secretaria de d’Inclusió Social 
i de Promoció de l’Autonomia 
Personal (SISPAP) del Dept. de 
Benestar Social i Família del Dept. 
de Benestar Social i Família per 
iniciar el procés de concertació de 
les places de Centre Ocupacional i 
de Servei d’Habitatge

El passat 9 de novembre, la Direcció General de 
l’FVO s’ha reunit amb la Secretària, de la Secretaria 
d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia 
Personal (SISPAP) del Dept. de Benestar Social i 
Família, senyora Carmela Fortuny, per a tractar, 
entre altres temes d’interès per a la Fundació, a 
petició de la pròpia senyora Fortuny. A la reunió, la 
senyora Fortuny ha donat explicacions dels motius 
pels quals el procés de concertació de la nova llar 
fixa un termini temporal només d’un any període 
diferent a l’establert a les clàusules administratives 
del procés de concertació de la resta de llars del 
sector. La Secretària del SISPAP també ha confirmat 
que les 12 places restants de la nova llar “El 
Cinquantenari” entraran al procés de concertació 
al gener de 2016, seguint el compromís adquirit 
amb la Fundació la Vicepresidenta i Consellera 
de Benestar Social i Família, M. Hble. Sra. Neus 
Munté. 


