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

50 ANYS D’HISTÒRIA
Fundació Privada Vallès Oriental

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

Josep Lluís Arimany
1995

Edició Especial 50 ANYS, febrer 2015
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.
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D’acord amb la Llei, vostè té dret a conèixer, oposarse, 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.

Director: Juan María Monsalve.
Coordinació: Sònia Garcia.
Disseny i maquetació: Mònica Aresté.
Dipòsit Legal: B-28.161-1996.

Salutacions
Artur Mas
President de la Generalitat de Catalunya
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Hble. Sra. Neus Munté
Consellera Benestar Social i Família
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Hble. Sr. Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Generalitat
de Catalunya

El conseller d’Empresa i Ocupació

Ara fa 50 anys un grup de pares i mares van posar les bases del que avui és la
Fundació Privada Vallès Oriental. Els movia un objectiu, aconseguir el
desenvolupament i inserció dels seus fills a la vida ordinària, millorar la seva
qualitat de vida, garantir formació, plena autonomia i inserció laboral. Aquells
objectius continuen sent els mateixos d’avui , teniu la mateixa ambició i voluntat de
fer i compteu a més amb el bagatge del treball fructífer en el camp de l’atenció i la
inserció de les persones amb discapacitat psíquica.
Els catalans, al llarg de la nostra història, hem anat construint una cultura de la
responsabilitat social i de compromís amb les persones. Molt sovint no hem
comptat amb marcs legals o recursos públics per atendre les necessitats de les
persones i de col·lectius com els que vosaltres representeu, i ha estat la societat
civil, les famílies en el vostre cas, qui ha liderat la creació i l’impuls de moltes
institucions d’arreu del país com la vostra.
La Fundació Privada Vallès Oriental és un bon exemple de la capacitat de
mobilització de la societat civil, de sumar esforços, generar sinergies i promoure
projectes engrescadors.
Des de la vostra Fundació heu viscut i protagonitzat la transformació del país i el
desenvolupament de les polítiques socials. La llei LISMI i el creixement de la vostra
entitat ha permès atendre molt millor i oferir millors perspectives als vostres fills i
familiars, però allò determinant és el vostre compromís decidit, la vostra empenta
en millorar la qualitat de vida i el futur dels vostres fills.
Us vull agrair la feina feta, reconèixer la vostra impressionant tasca en suport de les
persones amb capacitats diferents i encoratjar-vos a continuar amb els mateixos
valors que us ha caracteritzat.
Moltes felicitats.

Felip Puig i Godes
Barcelona, 20 de febrer de 2015
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Il·lm. Sr. José Orive
President del Consell Comarcal del Vallès Oriental

	
  

Volem participar dels actes de celebració dels 50 anys de funcionament de la Fundació
Privada Vallès Oriental felicitant l’entitat per la contribució a la millora de la qualitat de
vida i oportunitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.
Al llarg d’aquests anys, complementant la funció que es fa des de les administracions,
la Fundació ha tingut un rol protagonista al Vallès Oriental situant a les persones amb
discapacitats en el centre de la seva actuació i entenent que la millora de la seva
qualitat de vida passa per al desenvolupament de l’autonomia personal i la integració
social.
Una treball de fons que amb el temps ha anat a més i que, a la dimensió de l’atenció a
les persones i el serveis de suport a aquestes i les seves famílies, ha afegit el treball
fet per promoure canvis normatius, incrementar la participació i els recursos, millorar el
coneixement i consciència de les aportacions que les persones amb discapacitat fan a
la societat.
Des del Consell Comarcal volem aprofitar la celebració de l’aniversari de la FPVO per
reafirmar el nostre compromís amb les politiques orientades a garantir la igualtat
d’oportunitats i la participació plena en la societat de les persones amb necessitats
especials, així com el desenvolupament d’ actuacions concretes orientades a posar en
valor i fer que es visualitzen les capacitats de totes les persones. Creiem que els drets,
si són garantits, situen a les persones en igualtat de condicions i fan la societat forta i
solidaria.
La Fundació Privada Vallès Oriental és un exemple de la implicació i de l’actitud d’unes
persones concretes amb uns determinats valors que fan millor la societat. Un grup que
s’ha anat fent gran treballant per tal que altres, les empreses, les administracions, les
entitats i la societat en general tinguin clar que és allò que val la pena, les persones.
José Orive Vélez
José Orive Vélez

President Consell Comarcal del Vallès Oriental
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Il·lm. Sr. Rafael Ros
Alcalde de La Roca del Vallès















ElPresidentdelaFundacióPrivadaVallésOriental,elSr.EsteveMarquès,
em va convidar a participar en aquesta edició especial de la revista
Batec, una revista que llegeixo per conèixer quin és el dia a dia de la
Fundació.

Aquest “dia a dia” ja fa 50 anys que ve sent. 50 anys des que aquell
grup demares i pares van decidir posar fil al’agulla i van unir esforços
persembrarlallavordelquèaraéslaFundació.Durantaquests50anys,
heu fet molta, molta, molta feina, i molt ben feta. Avui en dia la
Fundació compta amb el Centre Ocupacional Xavier Quincoces, el
Centre Especial de Treball Xavier Quincoces, la Residència i centre de
dia Valldoriolf, i les Llarresidències Vallès, Font verda, Jaume Gregori,
Jaume Anfruns i Janer. A on sou no s’arriba de qualsevol manera.
S’arriba amb valentia, coratge, prenent les decisions adequades en
cada moment i circumstància, amb illusió, esperança... i molta, molta
feina.

Pertotaixò,ienreconeixementaaquestatascatannecessàriaquefeu
i que seguireu fent durant molts anys més, el ple del’Ajuntament dela
Roca del Vallès ha demanat, per unanimitat de tots els seus grups
municipals,alaGeneralitatqueusatorguilamàximadistinciódelnostre
país,laCreudeSantJordi2015.

Moltesfelicitats!

L’alcalde,
RafaelRosiPenedo
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Sr. Esteve Marqués i Vila
President FVO

FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL
al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual
Centre	
  Ocupacional	
  Xavier	
  Quincoces	
  	
  	
  
Centre	
  Especial	
  de	
  Treball	
  Xavier	
  Quincoces	
  	
  
Residència	
  i	
  Centre	
  de	
  Dia	
  Valldoriolf	
  	
  
Llar-‐residència	
  Vallès	
  -‐	
  Llar-‐residència	
  Font	
  Verda	
  	
  	
  
Llar-‐residència	
  Jaume	
  Gregori	
  –	
  
Llar-‐residència	
  Jaume	
  Anfruns	
  i	
  Janer	
  -‐	
  Llar	
  amb	
  suport	
  

No vull entrar en detall dels inicis ja que en aquest BATEC dels 50 anys ja es parla dels motius que varen
impulsar la creació de la Associació de Pares de Persones en Discapacitat Intel·lectual, iniciada l’any 1965 i amb
els detalls que varen motivar i donar lloc al començament de la nostra activitat.
Han passat 50 anys i han passat moltes coses, ens hem fet grans com a entitat: per edat com per volum, en
general, doncs de 8 infants l’any 1965 hem passat a les 450 persones ateses actualment a la nostra institució;
d’un edifici cedit per l’Ajuntament per iniciar una escola a centres i serveis de propietat per atendre al nostre
col·lectiu com el centre ocupacional, el centre especial de treball, les oficines centrals, les llars-residencia, la casa
de lleure... també ens hem fet grans, els professionals i les persones que al llarg d’aquest anys hem estat al
capdavant de la nostra institució.
Per tant, crec que la nostra història no seria possible sense totes aquelles persones que, amb més o menys
dedicació i esforç, han passat i han contribuït a fer gran la nostra entitat. I jo voldria en aquesta presentació dels
50 anys tenir un agraït record per a tots ells i elles.
Per als 5 pares que el dia 28 de juny del 1965 varen signar la constitució de l’Associació de Pares de Persones
amb Discapacitat Intel·lectual i que va ésser el punt de partida de tot. Per a totes les persones que per vocació
personal, Sr. Anfruns i Sr. Camp, o per responsabilitat institucional i política, Srs. Sisquelles, Sr. Llobet, Sr.
Comas, ens varen donar el suport necessari en els nostres orígens per poder iniciar el nostre camí. Per totes les
persones que varen formar part de les juntes directives de l’Associació i de les delegacions comarcals que
representaven i recollien les inquietuds i necessitats de cada població de la comarca del Vallès Oriental i, molt
especialment, als nostres presidents Sr. Josep Pons i Sr. Xavier Quincoces, un record i agraïment molt especial.

Inscrita	
  a	
  la	
  Direcció	
  General	
  de	
  Dret	
  i	
  d’Entitats	
  Jurídiques,	
  núm.	
  682	
  –	
  N.I.F.	
  G-‐60249737	
  

Per tot el col·lectiu de directius, educadors, professionals, voluntaris i voluntàries que al llarg d’aquests 50 anys
han dedicat el seu esforç i han fet una tasca de dedicació a la nostra entitat i en benefici del nostre col·lectiu de
persones amb discapacitat intel·lectual. Per tots el pares i mares que en aquests 50 anys han tingut o tenen una
persona atesa en la nostra entitat i que ens han donat suport en els moments més difícils essent el col·lectiu que
ens ha mogut conjuntament a arribar on som avui dia.
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Per les diferents administracions: la Generalitat de Catalunya, a través de les Conselleries de Benestar Social i
Família i la d’Ensenyament, els Ajuntaments local i de la comarca, i a totes aquelles empreses i entitats privades
que ens han donat suport al llarg dels 50 anys i que, de ben segur, sense el seu ajut, la nostra tasca hagués estat
més dificultosa. A tots ells agraeixo la seva col·laboració.
Per totes aquelles persones usuàries, col·laboradores, familiars i professionals, que ens han deixat al llarg
d’aquests 50 anys, uns perquè la vida se’ls ha acabat, altres perquè han encaminat les seves vides per camins
diferents, tots han format part d’aquesta gran família i per tant el meu record i reconeixement.
A tots us demano de seguir amb aquesta dedicació i entrega a fi d’aconseguir cada vegada més una millor
qualitat de vida per les nostres persones amb discapacitat, en el present i en el futur, doncs hem de fer nostre el
lema de 50 anys sumant junts.

Esteve Marquès i Vila
President FVO
La Roca del Vallès, 20 de febrer de 2015
Carretera	
  de	
  Valldoriolf	
  s.n.	
  
Apartat	
  de	
  correus	
  108.	
  08430	
  La	
  Roca	
  del	
  Vallès	
  	
  	
  
T.	
  93	
  860	
  02	
  40.	
  Fax	
  93	
  860	
  02	
  49	
  
fundacio@fvo.cat	
  –	
  www.fvo.cat	
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El naixement històric de la Fundació

C

ap a inicis dels anys 60, un
grup de pares i mares van
anar trobant-se de manera
completament informal per a
compartir experiències i donarse suport mutu en la dedicació
i atenció cap als seus fills i filles amb
discapacitat intel·lectual i buscar els recursos
assistencials que aleshores no hi havia a
nivell públic ni tampoc a nivell privat. Aquesta
confiança de treball en equip i suport mutu
els va impulsar a formalitzar aquesta xarxa i
poder donar suport a altres familiars afectats
de la comarca. És per aquest motiu que
els orígens de la Fundació Privada Vallés
Oriental (FVO) es remunten l’any 1965, quan
aquest grup de pares i mares preocupats per
la qualitat de vida i el futur dels seus fills i
filles amb discapacitat intel·lectual, liderats
per Josep Pons i Carrencà, van decidir
constituir a Granollers l’Associació Patronat
Comarcal de Pares de nens i adolescents
subnormals, amb la finalitat de fomentar la
seva assistència, recuperació i ensenyament.
Van aprovar els estatuts de la nova entitat el 28
de juny d’aquell mateix any i, posteriorment,
van enregistrar l’Associació a la secció 1
del Registre Provincial d’Associacions de
Barcelona del Govern de la Província amb
el núm. 1 amb Josep Pons i Carrencà com
el primer President de l’entitat. L’Associació
es proposava com a finalitats, entre altres,
fomentar
l’assistència,
recuperació
i
ensenyament de la persona amb discapacitat
intel·lectual, despertar la consciència pública
sobre la problemàtica de les persones amb
discapacitat intel·lectual en l’ordre familiar
i social i fomentar, arreu de la comarca
del Vallès Oriental, la fundació de centres
d’assistència, escoles d’ensenyament i tallers
d’aprenentatge i formació professional de
persones amb discapacitat.
En els seus primers anys de vida, l’Associació
oferia com a serveis el Centre de Diagnòstic
i Orientació –que inicia les seves activitats al
1964–, que s’encarregava de diagnosticar
i posteriorment donar tractament als nens
amb discapacitat intel·lectual de la comarca
i també d’assessorar el personal del Centre
de Pedagogia Terapèutica. Comptava amb
un neuròleg, un psiquiatre, un psicòleg i un
assistent social i oferia els seus serveis de
manera completament gratuïta. L’Associació
també oferia el servei de Centre de Pedagogia
Terapèutica –que inicia les seves activitats al
1964–, el primer centre creat per l’Associació
en un local municipal cedit per l’Ajuntament
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de Granollers al carrer Torras i Bages, ubicat
als tallers de l’antiga escola del treball, i
que oferia ensenyament a 8 infants i que a
causa del constant increment d’alumnes (8
alumnes al 1965; 24 alumnes al 1966; 94
alumnes a l’any 1969 i amb 40 persones
més interessades a entrar) aquest local
anava quedant petit i les necessitats d’aquest
grup de persones amb discapacitat anaven
augmentant. Per aquest motiu, els familiars
van continuar lluitant per buscar recursos
més adients per als seus fills i filles.
L’any 1967 va iniciar les activitats, en una
antic habitatge del centre de Granollers,
el servei de taller protegit. Es tractava d’un
petit taller dedicat al manipulat de pell per
a la confecció de sabates i més endavant
també es va incorporar el servei de manipulat
i muntatge de peces de material elèctric
i el servei de serigrafia. Aquest edifici era
provisional, ja que estava afectat pels plans
d’urbanisme de l’Ajuntament de Granollers
i també davant la necessitat d’acollir a
persones amb discapacitat intel·lectual adulta
que necessitaven una ocupació així com
els alumnes que finalitzaven la seva etapa
escolar del Centre de Pedagogia Terapèutica.
A l’any 1969, l’Associació es va posar en
contacte amb Jaume Anfruns i Janer – que
ja coneixia de ben a prop el grup de familiars
i donava suport a la seva empenta social – el
qual els va cedir una casa a La Torreta de
La Roca del Vallès on els mateixos familiars
es van encarregar de condicionar l’edifici,
treballant-hi els dissabtes i diumenges, per tal
de poder ampliar tant l’escola, que ja duia el
nom de Escuela de Enseñanza Especializada
Virgen de Montserrat, com crear un taller,
amb el nom Centro Taller protegido de la
Escuela de Enseñanza Especializada Virgen
de Montserrat inscrit amb el número 50 al
registre de Centros de Empleo Protegido para
Trabajadores Minusválidos del Ministerio de
Trabajo, i donar un servei a un grup més
nombrós de persones amb discapacitat
intel·lectual sobretot a adolescents que
acabaven la seva etapa escolar i a persones
amb discapacitat adultes. En concret, a la
casa de Granollers, l’Associació va crear
una escola que funcionava amb 9 aules
que acollien 8 infants cadascuna. A més,
reberen una donació que els va permetre
ampliar aquestes instal·lacions. I és que per
tal de participar en una fira que es realitzava
a la ciutat de Granollers, l’entitat bancària
Caixa Catalunya va adquirir uns mòduls
prefabricats. Un cop acabada la fira, Caixa
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intel·lectual de la comarca del Vallès Oriental.
En concret, es buscava conèixer exactament
quantes persones hi havia afectades i quins
serveis calien per atendre a la persona amb
discapacitat intel·lectual. L’estudi mostrava
que a la comarca del Vallès Oriental hi havia
125 persones amb discapacitat d’entre 0 i 19
anys que patien una discapacitat profunda o
greu i per tant requerien d’un Centre Especial
per a discapacitats profunds i 973 persones
més, en la mateixa franja d’edat, que patien
una discapacitat mitjana i que per tant
requerien d’un Centre d’Educació Especial.
Després d’analitzar aquestes dades de
l’estudi, l’Associació va arribar a la conclusió
que calien serveis diferenciats per atendre
les persones amb discapacitat més greus
respecte als casos mitjans. Segons el resultat
de l’estudi, es necessitava d’un Centre
Especial per a persones amb discapacitat
intel·lectual profunda, confirmant la proposta
sorgida arrel de l’èxit i interès dels pares i
mares en el petit Centre de Dia de Pius XII,
i calia també un Centre d’Educació Especial
ampliat amb més espais i serveis respecte al
centre educatiu que es disposava a l’edifici
de Granollers, el qual tot i havent ampliat
l’espai amb els mòduls, el grup de pares i
mares de l’Associació van creure que calia
construir una escola més àmplia, que pogués
resoldre millor les necessitats educatives dels
seus fills i filles.

Catalunya va cedir a l’Associació aquests
mòduls fet que va permetre ampliar l’espai
i el nombre de persones que s’atenien al
centre escolar de la casa Granollers.
L’any 1974 l’Associació va aconseguir la
cessió, per un període de 2 anys, d’una aula a
la Casa Parroquial, a Puis XII, que es dedicava
a donar un servei semblant a l’actual servei de
Centre de Dia - Guarderia, en horari de tarda
de 15 a 19h aproximadament, a un grup de
8 nens i nenes que patien problemes de salut
i dificultats a nivell de mobilitat, fet que els
impossibilitava assistir a centres educatius
normalitzats. Aquest centre comptava amb
una fisioterapeuta que els oferia assistència
i teràpies aquàtiques ja que es disposava
d’una petita banyera a tal efecte. Aquest
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projecte de servei de centre de dia, amb
activitats molt adaptades a les necessitats
assistencials d’aquest grup d’infants va durar
uns tres o quatre anys i cada vegada hi havia
més familiars interessats en què els seus fills i
filles hi poguessin assistir. A banda, en aquest
mateix edifici de Puis XII, a l’any 1974 també
es va crear un petit taller ocupacional amb 16
nois i noies d’edats adolescents inicialment i
que va donar servei a 40 persones en edat
laboral.
Davant l’augment de l’interès i demanda per
part de familiars de persones amb discapacitat
intel·lectual d’arreu de la comarca, el grup
de pares i mares de l’Associació van decidir
fer un estudi quantitatiu i qualitatiu sobre la
situació real de les persones amb discapacitat

És per aquest motiu que, en primer
lloc, l’Associació va iniciar gestions amb
l’Ajuntament de Granollers, amb l’Alcalde
i President de la Diputació de Barcelona,
Francesc Llobet, per a la construcció d’un nou
Centre educatiu en terreny municipal adquirit
per l’Ajuntament amb aquesta finalitat.
Al febrer de 1976 el Ple de l’Ajuntament
de Granollers va aprovar el conveni amb
l’Associació, que establia les bases que
regulen la relació entre l’Ajuntament i
l’Associació i on cedia el dret d’ús dels terrenys
municipals situats a Palou per a l’activitat
d’escola d’educació especial per un període
de 30 anys renovable per igual període de
duració. En aquest mateix any, representants
de l’Associació i l’Alcalde de Granollers i
President de la Diputació de Barcelona,
Francesc Llobet, inicien les negociacions i
els corresponents tràmits administratius per
sol·licitar al Ministeri d’Educació i Ciència la
concessió d’una subvenció per a l’execució
de les obres. El 29 d’octubre de 1976, la
Diputació Provincial de Barcelona acordava
en sessió plenària incloure en l’àmbit del
conveni especial entre l’Estat i la Diputació
Provincial de Barcelona, autoritzat pel
resolució del Ministeri d’Educació i Ciència,
la subvenció per a les obres d’edificació
d’un centre educatiu per a persones amb
discapacitat a construir per l’Ajuntament de
Granollers. En concret, aquesta subvenció
corresponia al 80% de les obres d’edificació
del nou centre educatiu, obres que ascendien

a 87 milions de les antigues pessetes.
Per tant, la subvenció atorgada va quedar
fixada en 69 milions de pessetes. El 20%
restant el va finançar la Fundació Montserrat
Montero de Sisquelles, la qual va aportar 20
milions de pessetes, en una primera fase.
Finalment, les obres del Centre de Pedagogia
Terapèutica Verge de Montserrat, depenent
de l’Associació, es van iniciar a l’any 1978. La
Fundació Montserrat Montero de Sisquelles
va aportar 20 milions de pessetes més, en
una segona fase, per afrontar les desviacions
produïdes en el pressupost inicial, i poder
fer realitat el projecte de l’Associació. En
reconeixença d’aquesta col·laboració es va
acordar denominar al nou centre, Centre
de Pedagogia Terapèutica “Montserrat
Montero”, canvi de denominació que va
ser autoritzat per la Delegació Provincial de

Barcelona del Ministeri de Educació i Ciència
en data 5 de novembre de 1979.
El 17 de juny de 1978 es va realitzar l’acte
inaugural del nou centre de Pedagogia
Terapèutica “Montserrat Montero” situat a
Palou, amb l’assistència d’un gran nombre
d’alumnes, famílies i representants polítics
com Ramon Trias Fargas i Francesc Llobet,
Alcalde de Granollers; en representació de
l’Associació, Josep Pons, President; Xavier
Quincoces, Vicepresident; també Enric
Sisquelles, el qual havia fet una donació de
40 milions de pessetes per tal de poder fer
realitat el somni del nou centre educatiu dels
pares i mares de l’Associació; i Teresa Segalés,
directora del centre. Aquest centre, que va
ser considerat en aquell moment com un
dels millors d’Europa en la seva especialitat,
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va ser dissenyat per l’arquitecte Botey. El
seu objectiu era que donés l’equipament
necessari per a dur a terme una bona tasca
pedagògica. Cada pavelló constava de dos
mòduls, un de groc i un de verd, els quals
augmentaven de tonalitat segons l’edat de
l’etapa educativa dels alumnes. Cada dues
aules, totes elles previstes de grans finestrals
amb vistes a l’exterior, hi havia un gran
pati amb arbres diferents que servien per a
ensenyar la varietat de flora de l’entorn. En
una primera etapa, les aules comptaven en
grups de només 9 alumnes. El centre va entrar
en funcionament al setembre de 1978 i al 7
de novembre de 1979 va ampliar les seves
3 unitats educatives a 13 (1 preescolar i 12
d’EGB) amb una capacitat total per atendre
a 160 alumnes, canvi autoritzat pel Ministeri
de Educació i Ciència. La inauguració oficial,
la va fer el molt Honorable President de la
Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, el 20 de
juny de 1980.
En Assemblea General de l’Associació de
data 01 de març de 1981 es va aprovar que
l’Associació adquirís, al Bisbat de Barcelona,
dues hectàrees de terreny colindant a
l’Escola, al terme municipal de La Roca del
Vallès, aconseguint una donació de 3 milions
de pessetes per a la compra del terreny per
part de l’empresa Jabones Camp, propietat
de la família Camp, molt reconeguda a la
comarca del Vallès Oriental. La compra
es va formalitzar en data 21 de maig del
mateix any i la corresponent escriptura es va
realitzar en data 07 de juliol de 1981. Per a
realitzar el projecte de construcció de l’edifici,
que ascendia a 28 milions de pessetes,
l’Associació va aconseguir, en data 24 de
juliol de 1981, una subvenció de 23 milions
de pessetes del Departament de Sanitat
i Seguretat Social de la Direcció General
de Serveis Socials per a la construcció del
Centre Ocupacional “Montserrat Montero”.
Finalment, les obres es van iniciar en data
07 d’abril de l’any 1982, amb la corresponent
llicència de l’Ajuntament de La Roca. L’any
1984, aquest edifici va ser inaugurat de
manera oficial pel molt Honorable President
de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol.
L’any 1985 es va incorporar al Patronat de
l’Associació Pepita Soler, actual Presidenta
de la Comissió Social del Patronat de la
Fundació, ja que el seu fill Xavier iniciava
la seva etapa escolar. Soler es va involucrar
en la vida del centre d’educació especial i
va liderar la creació de l’Associació de Pares
i Mares del Centre de Educació Especial
“Montserrat Montero” i de la qual n’esdevé la
seva primera presidenta.
L’any 1990, el Patronat va acordar cedir
una part dels terrenys de la seva propietat
al Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya perquè aquest hi
construís una Residència i Centre de Dia
per a persones amb discapacitat profunda o
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severa. També a l’any 1990 es va registrar la Unitat de Tractament
d’Estimulació Precoç, situada al carrer Joan Camps, s.n. de
Granollers que donava serveis de recuperació i rehabilitació a 30
persones amb discapacitat intel·lectual. Posteriorment, aquesta
unitat va ser donada de baixa i aquest grup de professionals
s’incorporen a l’equip de professionals del Centre d’Educació
Especial “Montserrat Montero”.
Finalment, també a l’any 1990 es va celebrar el XXVIè aniversari
del seu naixement històric, és a dir, vint-i-cinc anys de la creació
de l’Associació Patronat Comarcal de Pares de persones amb
Disminució Psíquica. D’entre els actes commemoratius, destaca
la celebració d’un sopar multitudinari que va congregar a més de
800 persones de Granollers i la comarca del Vallès Oriental amb
orquestra i molta animació. El 21 d’abril de 1991, l’Assemblea
General Extraordinària de l’Associació va acordar la modificació
de la seva pròpia denominació, passant a ser Patronat Comarcal
de pares de persones amb disminució psíquica.
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2

El naixement de la Fundació

D

es dels seus inicis, la junta
directiva de l’Associació Patronat
Comarcal de pares de persones
amb
disminució
psíquica,
presidida per Xavier Quincoces i
Boter, va entendre que, per portar
a bon terme els seus projectes de futur, calia
contractar personal professional qualificat,
tant pel que respecta a les diferents àrees
d’atenció als usuaris i usuàries com pel que
fa a la gestió, que havia de treballar amb els
criteris propis de l’empresa privada.
Amb aquesta visió, el mes de setembre de
1991 va ser contractat com a Director General
Juan M. Monsalve Fernández, qui tenia entre
les seves funcions la direcció de les diferents
àrees de la institució i la missió d’engegar les
noves accions que formen part dels projectes
de futur, aprovats prèviament per la comissió
permanent de l’Associació.
Aquestes accions es van incloure al pla
d’actuació que contenia les línies de treball
corresponents al període 1992-1994. La
primera mesura que va crear l’entitat va ser
la creació d’un òrgan més àgil, una Fundació,
que es va considerar la solució més eficaç
donat el seu caràcter jurídic.
En concret, el 17 d’octubre de 1992,
en una assemblea extraordinària que es
va celebrar a Granollers, l’assemblea de
l’Associació va prendre per majoria absoluta
un important acord que contribuiria a millorar
la gestió dels interessos i les activitats de
l’Associació: constituir una Fundació privada
que s’anomenaria Fundació Privada Vallés
Oriental per a Disminuïts Psíquics, amb
naturalesa permanent i de caràcter totalment
social, que desenvoluparia la seva activitat
sense afany de lucre i tindria per objectiu
l’assistència de les persones amb discapacitat
intel·lectual. Es van designar per constituir
els membres fundadors de la Fundació les
persones següents:
•

En nom i representació de l’Associació
Patronat Comarcal de pares de persones
amb disminució psíquica, Pepita Soler i
Joan Saborit.

•

A títol estrictament personal i pels seus
mèrits particulars Xavier Quincoces,
Jaume Gregori i Esteve Marquès.

Així, la Fundació es constitueix el 2 de
novembre de 1992 i els seus Estatuts
defineixen que el Patronat, òrgan de govern

18

de la Fundació, estarà constituït per:
•

L’Associació Patronat Comarcal de pares
de persones amb disminució psíquica,
com a membre nat, representada per
dos dels seus membres, designats per la
Junta Directiva.

•

Tres membres de títol personal, designats
en l’acte fundacional pel Patronat
Comarcal de pares de persones amb
disminució psíquica, i posteriorment
renovats pel propi Patronat d’aquesta
Fundació.

•

Quatre membres designats d’entre la
població, que es destaquin pel seu
interès en a finalitat de la Fundació,
designats per la resta del Patronat.

•

Quatre membres, o més, designats
expressament pel Patronat en ple, si ho
considera oportú.

Amb aquests criteris es va designar la primera
Junta Directiva formada per:
•

President Xavier Quincoces

•

Vicepresident: Jaume Gregori

•

Secretari: Esteve Marqués, actual
President

•

Tresorer: Joan Saborit

•

Vocal: Pepita Soler

On es van sumar altres persones que
compongueren la primera Junta de Patronat
de la Fundació que van ser: Esteve Clopés,
Jaume Anfruns i Janer, Maria Pérez, Vicenç
Vacca, Josep Lluís Arimany, Francesc Camp,
Joan Pujol, José Luís Criado, Monsenyor
Jaume Traserra, Pere Canal, Teresa Serra,
Francesc Llobet, Montserrat Camp i Carmen
Oña (vocals).
Durant el procés d’aprovació de la constitució
de la Fundació, de gener a octubre de 1992,
es va desenvolupar el pla d’actuació, el qual va
ser ratificat a la primera reunió de desembre
de 1992 per la constituïda Junta de Patronat
de la Fundació Privada Vallès Oriental per a
Disminuïts Psíquics. En concret, les mesures
que es van desenvolupar van ser les següents:
1.

Campanya informativa d’obertura a
la societat del Centre de Pedagogia
Terapèutica “Montserrat Montero”.

2.

Crear l’estructura funcional i adequar-la als projectes de la
institució elaborant un organigrama que fos flexible a canvis en
funció dels mitjans disponibles.

3.

Implantar la direcció per objectius.

4.

Crear el clima òptim per a la participació dels professionals en
la gestió.

5.

Estimular els professional per vincular-los en els projectes de la
institució.

6.

Millorar les relacions amb els ajuntaments de Granollers i de la
comarca amb acords de col·laboració.

7.

Iniciar converses amb entitats culturals i socials de Granollers i
comarca per informar-los dels projectes de la institució.

8.

Iniciar converses amb les agrupacions empresarials de Granollers
i comarca per informar-los del projecte d’integració laboral de la
persona amb discapacitat intel·lectual amb la creació del Centre
Especial de Treball com a empresa de treball protegit.

9.

Col·laborar amb les associacions de discapacitats de la comarca
amb objectius comuns.

10. Participar en els òrgans de gestió de les associacions o
agrupacions del col·lectiu d’Escoles d’Educació Especial Centres
Ocupacions i Centres Especial de Treball dels quals en forma
part la institució.
11. Fomentar el contacte amb les institucions de l’Administració,
Conselleries de Benestar Social i Ensenyament, Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials, Direcció General de Gestió de
Centres i Professorat i altres organismes que tinguin relació
directa amb la institució.
Acompanyat a aquest grup de mesures, es van desenvolupar accions
per als diferents centres i serveis concrets de la institució.
El 8 de juny de 1993, la Conselleria de Justícia va resoldre admetre
la Fundació Privada Vallès Oriental amb el número 682 en el Registre
General de la Generalitat de Catalunya, qualificant-la com a “fundació
benèfica de tipus assistencial”. Els seus fins són la promoció i el
foment de la prevenció, l’educació, la formació professional, l’activitat
laboral, l’esbarjo, l’atenció residencial i l’assistència sanitària, cultural
i social dels discapacitats intel·lectuals. Els seus objectius són
l’impuls, foment, creació i administració de tota mena de centres,
serveis i activitats destinades a l’atenció i la promoció dels drets de
les persones amb discapacitat intel·lectual i, en particular, els Centres
Especial de Treball, Centres Ocupacionals, Residència, Centres de
Profunds, i fer conèixer la dimensió del problema a la comunitat, per
tal que les persones afectades se sentin acceptades i disposin de
l’ajut i el suport necessaris.
La finalitat de la Fundació es porta a terme a través dels mitjans legals
que es consideren més adients en cada cas, institucions, activitats
i serveis dedicats a promoure el benestar individual i la integració
social de les persones amb discapacitat i, de forma especial, tot el
que sigui relatiu a l’atenció precoç, l’atenció a profunds i a persones
greument afectades, centres ocupacionals, serveis de suport a la
integració laboral, atenció residencial, activitats d’esplai i socials.
Els beneficiaris són totes aquelles persones amb discapacitat que
puguin necessitar ajuda i suport, sense cap tipus de discriminació,
i el personal docent, educador o laboral, que treballa en l’esmentat
camp, i que amb la seva activitat, a criteri del Patronat, por ajudar als
fins de la Fundació.

Al servei de la persona amb discapacitat intel·lectual, la Fundació té
com a àmbit d’actuació tota Catalunya, malgrat que les seves activitats
es desenvolupen principalment a la comarca del Vallès Oriental.
Col·labora amb totes aquelles entitats, col·lectius i organismes
públics i privats que s’hagin proposat uns objectius semblants i,
en general, desenvoluparà qualsevol activitat i gestió que, directa o
indirectament, contribueixi al compliment dels seus objectius. Totes
les seves activitats son portades a terme amb l’objectiu de difondre la
problemàtica del col·lectiu de discapacitats intel·lectuals a la societat
per tal de sensibilitzar i així poder aconseguir la seva plena integració.
La representació, el govern i l’administració de la Fundació Privada
Vallès Oriental per a Disminuïts Psíquics correspon al seu Patronat,
que és l’òrgan que, en última instància, dóna el vist-i-plau de les
decisions del comitè executiu, integrat pel President de la Fundació,
el Secretari, el Tresorer i dos vocals, i que té per objectiu resoldre
els assumptes urgents o de pur tràmit. Aquest Comitè Executiu fa
el seguiment de la gestió que porta a terme la Direcció General i
li’n delega les funcions pròpies que el President té establertes als
Estatuts de la Fundació.
Aquest Comitè es reuneix periòdicament i de forma regular, una
vegada al mes, per debatre qüestions de la seva competència.
Amb l’objectiu de fer més eficaç i operatiu el funcionament del
Patronat, l’1 d’octubre de 1993 la Junta va aprovar l’estructura de
gestió d’aquest amb la composició de tres comissions de treball:
Econòmica, Patrimonial i Social.
La Fundació genera recursos econòmics mitjançant les activitats
de caire social, els concerts i contractes que manté amb les
Conselleries de Benestar Social i d’Ensenyament, a més de diferents
administracions locals de la comarca per les feines de manteniment
de les zones verdes realitzades pel Servei de Jardineria del Centre
Especial de Treball mitjançant concurs públic, i entitats i empreses
d’àmbit privat en el Servei de Manipulats Industrials. A banda de
donacions que la Fundació pugui rebre.
Des
de
l’any
1965,
l’expansió
de
l’Associació
transformada
en
Fundació
Privada
Vallès Oriental a
l’any 1992, ha estat
important i ha estat
possible gràcies a
l’esforç de moltes
persones que s’han
involucrat en el
projecte: pares i
mares, educadors,
professionals,
voluntaris
i
voluntàries,
col·laboradors que
han fet arribar a
la societat civil la
realitat de la tasca que realitza la Fundació. I tampoc cal oblidar l’ajuda
rebuda de diferents administracions: la Generalitat de Catalunya, a
través de la Conselleria de Benestar Social i Família i la Conselleria
d’Ensenyament, per les seves aportacions, i els ajuntaments que
signen convenis de col·laboració amb el Centre Especial de Treball.
Però encara no està tot fet. L’extraordinari creixement dels primers
anys de constitució de la Fundació, la consolidació del projecte i
l’actual situació de crisi econòmica fan que la Fundació realitzi un
gran esforç per arribar amb eficàcia fins a l’última persona amb
discapacitat intel·lectual de la comarca que necessiti del suport de
l’entitat.

F. V. O.

Fundació Vallès Oriental
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3

L’herència del grup de pares i mares:
els primers anys de la Fundació

E

l grup de pares i mares, ja integrats
en el marc del Patronat de la
Fundació Privada Vallès Oriental,
van continuar treballant fermament
per tal de donar als seus fills i filles
tots els serveis necessaris que
els acompanyessin al llarg de la seva etapa
vital i els garantissin la millor qualitat de vida
possible. Des de l’any 1965 fins al 1996,
molta feina feta. Però de què se sentien
més orgullosos el grup de pares i mares?
En paraules del President del Patronat de la
Fundació, Xavier Quincoces (any 1996) “de
treballar i veure que les coses funcionen.
Però potser el què ens va enorgullir a tots
va ser la construcció de l’Escola Montserrat
Montero, la més moderna i important de
tot l’Estat en aquell temps. Aquesta obra va
ser possible gràcies a la col·laboració de la
Fundació Montserrat Montero Sisquella,
de l’Ajuntament de Granollers que ens va
comprar els terrenys i del Ministeri d’Educació
i Ciència. Tot i amb això també vaig ser molt
feliç amb la posada en marxa dels Tallers o
la Residència. La nostra Fundació, tenim la
sort que avarca tots els cicles de vida d’una
persona amb discapacitat. Tot i amb això,
encara ens falten equipament, que mica en
mica anirem incorporant. Una bona prova és
la nova llar-residència que obrirà les portes
a principis d’any. Un centre que abans
d’inaugurar-se ja té totes les places cobertes”.

Centre d’Educació Especial
“Montserrat Montero”

Període

A l’any 1992, el Centre educatiu i la
Direcció General de la Fundació van
afrontar la renovació i modificació dels
concerts educatius amb el Departament
d’Ensenyament, aquestes modificacions van
significar una millora de la qualitat educativa
que es prestava ja que permetia augmentar
l’equip de professionals i el nombre d’aules.
L’any 1996, es va considerar que els canvis
que implicaven el nou concert ja estaven
completament implementats i consolidats.
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L’any 1994, i a petició de l’Associació Catalana
d’Esport i Lleure (ACELL), la Fundació
va proposar a l’Ajuntament de Granollers
l’organització dels Jocs Special Olímpics
a la capital de la comarca. La Fundació va
col·laborar de manera substancial en el
projecte així com en el seu finançament, amb
la gestió que es va realitzar amb diferents
empresaris i amics de la Fundació per tal
que fessin una aportació i fessin possible la

consecució dels Jocs. Totes aquestes gestions
van ser realitzades per la Direcció General
de la Fundació conjuntament amb l’Alcalde
de Granollers Josep Serratusell. A partir
d’aquest èxit del model, el qual va aconseguir
una gran difusió mediàtica amb aparicions
a la televisió i a la premsa escrita, i l’èxit en
l’organització i en nombre de participants es
va aconseguir l’interès d’altres ciutats per la
seva organització. Els alumnes del Centre
d’Educació Especial i les persones ateses al
Tallers en van ser especials protagonistes
sobre tot en les modalitats de futbol sala,
atletisme, natació i tennis taula.
L’any 1996, el Centre va haver de fer front
a la reforma educativa i del currículum
proposada pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat i que potencia l’abordatge
individual i el tractament de la diversitat per
tal d’atendre les necessitats de l’alumnat.

Els Tallers “Valldoriolf”
El Centre Ocupacional va registrar-se el 21
de gener de l’any 1991, amb la inscripció al
registre del Departament de Benestar Social
del servei de teràpia ocupacional amb una
capacitat per a 150 persones en atenció
diürna, i amb la valoració de les primeres
7 persones, i fou a l’any 1992 quan des de
l’Equip de Valoració i Orientació d’Adults
(EVO) van valorar-se 41 persones més com
a integrants del centre. El gruix d’usuaris
i usuàries, en concret 48, que van passar
a formar part del Centre Ocupacional
provenia del mateix taller, el qual, a partir
de la publicació del Decret 279/1987 va
reorganitzar-se per a constituir a l’abril de
1992 el Centre Ocupacional dels Tallers
Valldoriolf (actualment anomenats Centre
Ocupacional “Xavier Quincoces”).
No fou fins a l’any 1996, i amb la publicació
del Decret 336/1995, que es va regular el
Servei de Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)
constituït per aquelles persones adultes amb
discapacitat intel·lectual que no entraven
a formar part del Centre Ocupacional i
tampoc no podien ser contractades pel
Centre Especial de Treball de la Fundació
pel seu grau d’afectació, -els mal anomenats
“transitoris” perquè estaven en una situació
de transitorietat legal, segons la normativa
que els emparava-. Fins a finals de l’any
1996, els tallers Valldoriolf havien ofert
els serveis de Centre Ocupacional, Règim
Transitori i Centre Especial de Treball, però

a partir de la publicació de l’esmentat decret
els serveis del centre passen a ser el Servei
de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei
Ocupacional d’Inserció (SOI), i van ingressar
al SOI aproximadament 70 persones. Aquest
canvi també va donar l’oportunitat a la
Fundació de realitzar les reformes interiors
de les instal·lacions del Centre Ocupacional
que van fer possible atendre a una diversitat
important de persones adultes amb
discapacitat intel·lectual.

Centre Especial de Treball
Pel què fa a l’àrea productiva, el 30 de juliol
de l’any 1992, la Fundació va presentar a
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) del Departament de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya, l’estudi
de planificació de futur dintre del Centre
Ocupacional i es va iniciar l’estudi per
la construcció d’un nou espai. En aquell
moment, les primeres fases del Centre
Especial de Treball “Tallers Valldoriolf”, que
es va resoldre el 12 de novembre, amb la
inscripció al registre de Centres Especials
de Treball amb el número T000014, només
oferia el servei de jardineria, a l’agost de
1993 ja comptava amb una brigada de 4
persones, però a l’any 1994 es va ampliar
amb el servei de manipulats. A l’any 1994, el
Centre Especial de Treball ja comptava amb
un equip de 20 treballadors amb discapacitat
intel·lectual.
L’objectiu era mantenir una tasca productiva,
participant regularment de les operacions
del mercat amb les adaptacions i ajustos
necessaris als llocs de treball per a l’equip
de persones amb discapacitat intel·lectual
contractats en cadascun d’aquests serveis.
A principis del 1994 es va posar en marxa
el Servei de Suport a la Integració Laboral,
que actualment són les Unitats de Suport
a la Producció (USAP), un servei de suport
especialitzat que s’adreça a les persones
amb discapacitat intel·lectual que treballen,
actuant per millorar la seva autonomia i la
seva integració laboral i social amb l’objectiu
de potenciar el seu benestar psíquic i qualitat
de vida.
El 28 de desembre de 1995, la Generalitat
va publicar el Decret 336/95 que regula el
Servei Ocupacional d’Inserció, i en el procés
de regulació es van contractar 6 peons més.
Aquest mateix any es va iniciar el projecte
de construcció d’una nova nau industrial
per fer front a les necessitats d’espai i poder
pensar en un futur creixement segons l’estudi
presentat al Departament de Benestar Social i
Família amb anterioritat.
Al 1997 el Centre Especial de Treball va
incorporar l’explotació i comercialització
d’humus en terrenys de la pròpia Fundació.

Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”
Com s’ha comentat anteriorment, entre
els seus objectius inicials de l’Associació
Patronat Comarcal de Pares de Persones
amb Disminució Psíquica es va fixar el
d’oferir un servei residencial als grans
disminuïts psíquics de Granollers i comarca:
un servei que acollís a persones que, per
diferents motius, no podien rebre l’atenció
necessària al seu entorn familiar. Per fer
realitat aquest projecte, la junta directiva

de l’Associació va iniciar contactes amb el
Conseller de Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya, Antoni Comas i Balldellou, per
proposar la construcció d’una residència per
a grans disminuïts psíquics.
Després de diverses reunions de treball, la
proposta fou assumida pel Conseller, un cop
aprovat el procés per a l‘execució d’aquest
projecte. Entre els acords pactats, l’Associació
es comprometia a cedir, a l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del
Departament de Benestar Social la finca on
s’edificaria la residència i centre de dia.
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Així, en l’assemblea general celebrada per
l’Associació el 10 de febrer del 1990, es va
adoptar per unanimitat l’acord de “cedir a
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) de la Generalitat de Catalunya
15.812,5 metres quadrats de la part nord de
la finca situada en el terme municipal de la
Roca del Vallès, propietat d’aquest Patronat,
per destinar-la a la construcció d’un centre
per a profunds amb les següents condicions:
la cessió serà per un termini de norantanou anys, mentre serveixi per a l’atenció de
disminuïts i tinguin preferència per entrar-hi
els afectats de la comarca del Vallès Oriental.
Posteriorment es van iniciar les obres de
construcció, que van finalitzar l’estiu de
1994. Durant el període que van durar els

treballs es va constituir la Fundació Privada
Vallès Oriental per Disminuïts Psíquics (FVO)
per desig unànime de l’Associació Patronat
Comarcal de Pares de Persones amb
Disminució Psíquica, cedint a la Fundació
tots els bens patrimonials i, entre ells, la
finca que dona el dret de superfície a l’ICASS
per a la construcció de la residència centre
de dia. El nou centre, construït en un sol
pla de 2.700 metres quadrats, va entrar en
funcionament el 5 d’octubre de 1994 i va ser
inaugurat el 26 de novembre d’aquell mateix
any pel conseller Antoni Comas.

F-13.022. Els béns mobles i immobles que
el conformen pertanyen a l’ICASS, essent
gestionats per la Fundació, a la qual fou
adjudicada mitjançant concurs públic el 25
de juliol de 1994.

El centre es troba inscrit al Registre d’Entitats,
Serveis i Establiments de Serveis Socials
del Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya amb el número

Al mes d’octubre de 1994 va ingressar la
primera persona amb discapacitat intel·lectual
severa o profunda a la Residència. Les 63
places residencials restants es van cobrir en un
termini màxim de tres mesos. L’aprenentatge
dels professionals, els quals van realitzar
un curs de formació especialitzada, i de
les mateixes persones ateses va ser molt
intens, ja que durant aquests primers mesos
l’organització i l’equip de professionals van
aconseguir realitzar un procés d’adaptació i
fer de la residència una autèntica llar per als
nous residents.

L’any 1994, mitjançant concurs públic amb
el Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya es va posar en
funcionament la Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf” amb una capacitat de 64 places
en règim residencial i 12 en règim de centre
de dia.

El Servei d’Habitatge
El Servei d’Habitatge es va crear l’any 1993
davant les necessitats que es van detectar
entre els usuaris de l’àrea d’atenció diürna
i per oferir una sortida als problemes de
residència i atenció a aquestes persones amb
discapacitat intel·lectual autònomes. Les
llars-residència de la Fundació van sorgir de
la necessitat de proporcionar una alternativa
d’habitatge, per persones que no podien
continuar vivint en la seva residència o
nucli familiar d’origen, que patien l’absència
d’aquest o que no disposaven d’una residència
estable, entre d’altres raons, com ara donar
resposta al dret legítim que qualsevol persona
té d’escollir el lloc i l’estil de vida que consideri
més adequat per tal d’aconseguir el màxim
nivell de benestar propi. El primer habitatge,
la Llar Vallès al carrer Rosselló, es va adquirir
a l’abril del 1992 mitjançant una subvenció
de 10 milions de pessetes concedides per
l’ICASS i un crèdit hipotecari de 4 milions
per tal de completar el cost d’adquisició. Va
obrir el gener del 1993 i actualment acull a
8 usuaris.
Al novembre de 1995 la Fundació adquireix un
edifici de 3 plantes al Passeig de la Muntanya
i una planta baixa al carrer Camprodon
de Granollers. Aquestes dues compres es
van efectuar amb la intenció d’entrar en el
programa d’Actuació Social de la Generalitat
respecte a les Llars-residència. L’objectiu
inicial era convertir l’edifici del Passeig de la
Muntanya en un centre per a la tercera edat,
mentre que el carrer Camprodon s’habilitaria
com a llar-residència seguit els passos de
l’experiència de la llar del carrer Rosselló.
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Projectes institucionals
Al 1993, la Fundació va celebrar la primera
edició de la Gala Social. Un esdeveniment
de caràcter anual que tenia per objectiu
principal recollir fons a través d’un sopar
benèfic per tal de col·laborar econòmicament
en el manteniment del Centre Especial
de Pedagogia Terapèutica “Montserrat
Montero”. Avui en dia, la Fundació manté
l’esperit d’aquesta trobada anual amb els
amics de la Fundació, per tal efecte aquest
acte ha evolucionat cap a la celebració de
El Dia de la Fundació, una trobada anual
completament gratuïta per als assistents que
se celebra cada any al mes de novembre i té
per objectiu donar a conèixer els principals
projectes duts a terme per l’entitat i els seus
principals reptes de futur.
L’any 1994, el Servei de Teràpia Ocupacional
va realitzar la seva primera experiència amb les
arts escèniques estrenant l’adaptació de “Els
Pastorets” pels volts del mes de desembre.
Al veure el bon resultat de l’experiència, es
va decidir aventurar-se a fer una obra més
elaborada i amb més dificultat. Es tractava de
l’obra “Tres històries per un rei” que es va
estrenar al 1995 i a l’any 1996 es va estrenar
l’obra “El país de les cent paraules”.
Per tal d’organitzar aquestes estrenes teatrals
es va crear la Companyia de Teatre FVO,
companyia que a dia d’avui encara està
completament engrescada a superar-se dia a
dia. En concret, l’any 2015 es preveu estrenar
l’obra “Els bruts de Vallneta” adaptació del
text de Lluis Coquard i que significa un repte
important ja que es tracta d’una de les obres
més complexes que la Companyia ha dut a
terme.
Al 1995, la Comissió Social del Patronat
va crear un Fons d’Art, presidit pel pintor
i aleshores patró de la Fundació Josep
Lluís Arimany, amb l’objectiu de dotar a la
institució d’un patrimoni cultural i artístic
on hi van col·laborar persones rellevants de
l’àmbit cultural com Antoni i Josep Botey
(Galeria d’Art A/B) i Rosa Ferrer (El Quatre),
les quals van acollir diverses exposicions del
fons i que contribuïen al finançament de la
pròpia Fundació.
Al juny de 1996, neix “Batec” –la revista
institucional de la Fundació– una eina de
comunicació cap a les famílies dels alumnes
i usuaris/es, els professionals de la Fundació,
l’administració pública, entitats del sector i la
resta de la societat civil tant de Granollers, de
la comarca del Vallès Oriental com de la resta
de Catalunya. El compromís de la revista es
manté en el temps i es distribueixen 3.000
exemplars trimestralment fins al març de
2013 que passa a editar-se només en format
digital.
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4

La consolidació d’un projecte social

A

l’editorial de la revista Batec
d’abril de 1997, el Director
General de la Fundació, Juan
Maria Monsalve, recollia
com el projecte social de la
Fundació es consolidava dia
rere dia: “El nostre motor no s’atura mai, és
un cor fort que lluita, i batega amb energia,
gràcies a l’ajut de tots els professionals que
treballen als centres de la Fundació. Som una
família que, a poc a poc, va creixent”.

Centre d’Educació Especial
“Montserrat Montero”
L’any 1997 surt publicat el Decret 299/1997
sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb
necessitats especials. Des del Centre es
va considerar molt positiu els principis de
normalització, sectoralització i integració pel
que feia a necessitats educatives especials i
l’adequació de la resposta educativa en una
escola comprensiva, oberta a la diversitat,
amb el desenvolupament d’un currículum
adaptat a les necessitats individuals. En
canvi, la dotació de recursos previstos no
es considerava suficient ja que no tenia
en compte el manteniment dels edificis,
l’adquisició de materials específics ni els
seguiments psiquiàtrics i neuropediàtrics.
L’any 1997, la Fundació va invertir més
d’un milió de pessetes per a millorar les
instal·lacions de l’escola i adaptar-les a les
necessitats del seu alumnat. A inicis del curs
1997-1998, hi havia matriculats 109 alumnes
al Centre i a l’any 2002 n’eren 124.

Període

Al gener de 1998, la Fundació va renovar
el concert educatiu del Centre amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya fins a l’any 2002. A la proposta
de resolució del concert constava que la
Fundació havia mantingut tot el personal
docent des del gener de 1992, continuant
amb 18 unitats concertades, 24 tutors d’aula,
8 educadors, 2 fisioterapeutes i 2 logopedes.
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A l’abril de 2002, un grup de mestres del
Centre van iniciar el projecte de formació
per a l’Associació Ciutadana d‘Amistat
amb Somotillo, una petita Organització No
Governamental sense ànim de lucre creada
l’hivern de 1998 arran dels efectes causats
per l’huracà Mitch, en concret l’objectiu
era transmetre pautes senzilles i pràctiques
compartint l’experiència de l’Escola per a la

gent de Nicaragua que treballen de manera
voluntària en el Grup d’Educació Especial.

Tallers “Valldoriolf”
L’any 1997, els Tallers “Valldoriolf” van passar
d’oferir un Servei de caràcter transitori entre
el Servei de Teràpia Ocupacional i el Centre
Especial de Treball al Servei Ocupacional
d’Inserció, regulat específicament pel Decret
336/1995, de 28 de desembre, pel qual
es regula el Servei Ocupacional d’Inserció.
Aquest decret aportava diverses novetats,
entre les que destacaven, que es reservava
un espai de temps setmanal a tasques
d’ajust personal, com comunicació, relacions
amb els altres o l’entorn, diferenciat de les
tasques productives. En el moment de la
seva arrencada ja comptava amb 70 usuaris
atesos.
També a l’any 1997, els mesos d’abril i
setembre, es va realitzar un projecte per
tal d’obrir els Tallers a la participació de
les famílies i recollir-ne la seva opinió. En
concret, es va passar un petit qüestionari
per conèixer quines àrees d’atenció creien
les famílies que s’havien de potenciar; quins
serveis proposaven afegir als Tallers i com
desitjaven ésser informats. En general, es va
obtenir resultats molt satisfactoris sobre la
qualitat dels serveis dels Tallers i també es
va recollir la necessitats de crear una llarresidència per a persones grans o envellides
amb discapacitat intel·lectual i la creació
de nous llocs de treball com a prioritats als
Tallers.
També a l’any 1997, es van posar en
funcionament els Grups de Lleure dels
Tallers. Partint de les necessitats detectades
als Tallers, els Grups de Lleure pretenien
normalitzar la integració social de la persona
adulta amb discapacitat a través d’un lleure
normalitzat. L’any 1999 aquest grup es
va consolidar i inscriure com a Associació
de Lleure anomenada “Lleure Valldoriolf”
realitzant activitats en el temps de lleure
pròpies de l’edat de les persones participants
com anar al cinema, sopars varis, anar a la
discoteca...
A l’any 2000, el Centre Ocupacional de
Tallers “Valldoriolf” va fer front a un projecte
de reforma interior de l’edifici per tal de donar
la major qualitat assistencials possible davant

l’increment constant del nombre de persones
ateses al llarg dels darrers anys i la previsió
que en els propers anys s‘incorporarien un
gran nombre d’alumnes que finalitzarien
la seva etapa escolar. A la vegada, des de
la Fundació es van impulsar les activitats
assistencials de comunicació i ajustament
personal. Per a fer-ho era del tot necessari
adequar l’espai del centre, és per aquest
motiu que les obres es van realitzar durant
l’any 2001 i van consistir en la modificació
i redistribució de la infraestructura amb la
creació de les adaptacions corresponents,
suposant l’enderroc de molts dels espais que
hi havia fins al moment i la construcció de nous
acondicionats per a resoldre les necessitats
dels usuaris i usuàries atesos. Aquestes obres
de reforma van rebre l’ajuda de 5 milions de
pessetes per part de la II Convocatòria de
Projectes adreçats a col·lectius de persones
afectades per discapacitats psíquiques o
malalties mentals de la Fundació “La Caixa”.
Al març de l’any 2000, Tallers “Valldoriolf”
va posar en funcionament el Grup de
Recolzament Familiar, amb l’objectiu de
constituir un grup de pares, mares i germans
de persones ateses al taller i intercanviar
experiències i informació d’interès. I a inicis
de l’any 2001 el Centre Ocupacional va crear
un grup assistencial especialitzat en atendre
persones amb discapacitat envellides,
l’anomenat Projecte Tercera Edat. Es
tractava d’atendre les necessitats produïdes
pel deteriorament de l’estat físic i de salut,
realitzar seguiments personalitzats sobre els
trastorns psíquics associats i adequar les
seves activitats al centre a aquestes noves
necessitats.

Centre Especial de Treball
L’any 1997 la Fundació realitza una inversió
de gairebé 8 milions de pessetes en adquirir
nova maquinària per al Servei de Manipulats,
fet que permet obrir dues línies de tasques,
la de blister i la de retràctil, i contractar 33
persones amb discapacitat més.
El Centre Especial de Treball va anar creixent i
al 1999, s’arriba a la quantitat de 76 persones
contractades amb un contracte laboral
indefinit, distribuïdes en quatre activitats:
jardineria,
manipulacions
industrials,
explotació i comercialització d’humus i serveis
generals de la Fundació les quals, a través de
la seva ocupació laboral, poden gaudir d’una
estabilitat de futur.
Quan a l’any 1992 es constitueix la Fundació
Privada Vallès Oriental gairebé ningú
s’imaginava l’empenta que significaria pel
Centre Especial de Treball, centre que
arrancaria el seu funcionament a l’any
1993. Poc a poc va anar creixent el número
de persones amb discapacitat intel·lectual
treballant al CET, passant dels 4 peons a l’any
1994 a 67 persones contractades només dos
anys després. Aquest creixement va portar al
Patronat, Direcció General de la Fundació i els
seus professionals a reflexionar sobre l’espai
dedicat a la producció laboral d’aquests
peons. És a dir, de res no servia formar bon
treballadors i motivar-los, normalitzar els seus
hàbits de treball i fer-los sentir orgullosos i
responsables de la seva feina si després no es
disposava d’un entorn i condicions laborals
estables amb una zona de producció, una
altra de logística i una zona de control de

la qualitat... un espai adequat a les seves
necessitats per a desenvolupar la seva tasca
professional. Amb aquest creixement dels
peons contractats al CET, es va començar
a plantejar la proposta de construir una
nova nau industrial sota la proposta de
dues plantes de 1.477 metres quadrats
cadascuna, sense desnivells ni columnes, i
la construcció d’un edifici destinat als serveis
centrals amb una zona de despatxos, una
sala d’actes, sales multiusos per atendre a les
famílies, biblioteca... proposta arquitectònica
que es va batejar com a “Projecte 1999”.
Cal recordar que l’edifici dels tallers estava
construït segons els paràmetres de l’any 1982
per a destinar-lo a un Centre Ocupacional. El
desenvolupament de les activitats productives
obligava a plantejar-se que les instal·lacions
no s’adequaven a les necessitats per a
fomentar la integració laboral. En data 23
de març de 1998, la Fundació va rebre un
informe favorable de la Direcció General
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS) per a dur a terme les obres
necessàries per tal de garantir el futur dels
Tallers “Valldoriolf”. I a l’octubre del mateix
any s’obtenia la llicència d’obres per part de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès. Al llarg
dels sis primers mesos de l’any 1999 es van
establir els contactes per a contractar les
empreses constructores i finalment en la
junta del Patronat celebrada el 15 de juliol
de 1999 es van aprovar els pressupostos
corresponents a les fases de construcció. En
concret, el projecte constructiu es va realitzar
en dues fases. A la primera es va realitzar els
moviments de terres, fonaments, cimentació i
construcció de l’estructura prefabricada. A la
segona etapa, que va arribar fins a l’abril de
2000, es va finalitzar el projecte constructiu.
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En concret, es va ampliar la Fundació en 4.135 m2
dels quals 2.878 m2 es van destinar a ampliar el
Centre Especial de Treball i 1.256 m2 a crear la zona
destinada als Serveis Centrals i Centre Ocupacional.
Aquest projecte es va finançar amb 60 milions de
pessetes aportats per l’Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials (ICASS) del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya amb el
compromís que la Fundació creés 30 llocs de treball
per a persones amb discapacitat. Aquesta aportació
de l’ICASS corresponia a la subvenció que s’atorgava
de 2 milions de pessetes per a la creació de cada
lloc de treball. La resta del projecte es va finançar
amb recursos propis de la Fundació. El 21 d’octubre
de l’any 2000, més de 400 persones en van reunir
per inaugurar els nous edificis de Serveis Centrals
i de Centre Especial de Treball. El President de la
Generalitat, en aquells moments el Molt Honorable
Jordi Pujol, -acompanyat d’altres representants
del Govern, de l’administració local i els amics i
amigues de la Fundació- va ser l’encarregat de tallar
la cinta i de descobrir la placa inaugural després
de la benedicció a càrrec del Mossèn Francesc
Pardo de la parròquia de Sant Esteve de Granollers.
Després de diversos parlaments, entre ells un de
molt emotiu de l’aleshores President de la Fundació,
Xavier Quincoces, que va exposar el llarg camí des
dels inicis fins a aquell moment de la Fundació.
Aquesta ampliació del Centre Especial de Treball va
permetre, d’una banda, l’augment de les activitats
del servei de manipulacions industrials i, d’altra,
que el servei de jardineria disposés d’un espai de
magatzem i d’aparcament per la maquinària i els
vehicles del servei.
Per acord de la Junta del Patronat celebrada el 17
de desembre de 2002, es va sol·licitar modificar
el nom del Centre Especial de Treball i passa a
anomenar-se “Centre Especial de Treball - FVOXavier Quincoces”, en reconeixement a la tasca duta
a terme per Xavier Quincoces i Boter des dels inicis
de la institució.
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Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”
Al gener de 1998, la Residència i Centre de Dia va posar en
funcionament un nou servei: l’aula d’activitats informàtiques, que va
donar grans resultats a tots els usuaris i usuàries. Els nous equips
informàtics estaven completament adaptats i es va comptar amb
un programari de jocs adequat a les possibilitats dels residents del
centre. D’altra banda, també es va ampliar el servei d’estimulació
sensorial incorporant una piscina de pilotes i una hamaca.
L’any 1999, la Residència i Centre de Dia “Valldoriolf” va obtenir
el 100% d’efectivitat en l’avaluació externa de qualitat realitzada a
nou centres de discapacitats psíquics profunds de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) realitzada els dies 19 i 21 de
gener per la Fundació Avedis Donabedian de Barcelona (FAD) amb
l’objectiu de garantir als usuaris i usuàries dels centres titularitat de
l’ICASS un nivell bàsic de qualitat. Destacant que els resultats que es
van obtenir eren superiors a la mitjana del sector.
L’any 2000, la Residència i Centre de Dia va organitzar els actes de
celebració dels cinc anys de la seva posada en funcionament amb
parlaments del Conseller de Benestar Social, Antoni Comas, i del
President de la Fundació, Xavier Quincoces, acte que va ser amenitzat
amb castells inflables, actuacions acrobàtiques, la participació dels
gegants Odó, Emma i el seu fill Jofre de la Roca del Vallès i les gralles
de Mollet.
Al desembre de 2002, es van iniciar les obres d’adaptació i millora
dels espai del Centre amb la construcció d’un magatzem general
i la reforma de la façana amb l’ampliació de les finestres de les
habitacions. També es va realitzar la tercera fase de tota la carpinteria
exterior de l’edifici.

Servei d’Habitatge
Al febrer del 1997 es va obrir una segona llar-residència, la llarresidència “Font Verda”, a la ciutat de Granollers, en concret al
carrer Passeig de la Muntanya. La Fundació havia adquirit una finca
la Passeig de la Muntanya, integrada per l’actual edifici da la llar i
una altra al carrer Camprodon, al mateix barri de Font Verda per 34
milions de les antigues pessetes.
Una part de les obres de construcció o acondicionament de la nova
llar-residència es van finançar a través d’un aval solidari emès per
l’ICASS, per un import de 10 milions de pessetes, i una col·laboració
institucional amb la Fundació ONCE per un import de 20 milions de
pessetes.
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La nova llar tenia 300 metres quadrats distribuïts en planta baixa,
amb cuina menjador i sala d’estar, i primera i segona planta,
cadascuna d’elles amb quatre habitacions, un bany i una sala d’estar.
Inicialment, es van oferir 16 places, deu homes i sis dones d’entre 23
i 65 anys. En aquesta llar la Fundació recollia l’experiència de quatre
anys de treball en la primera llar del Servei d’Habitatge. Al març del
1997 es va obrir la tercera planta dins d’aquest mateix edifici oferint
les 24 places possibles d’aquesta nova llar-residència.
L’any 2002, la Fundació va iniciar les obres de la llar-residència al
carrer Camprodon de Granollers. Aquesta cinquena llar-residència
amb una capacitat de 10 persones, estava pensada especialment per
atendre a persones amb discapacitat intel·lectual grans o envellides
de la qual l‘ICASS en va finançar el 50% del seu cost. En data 10
d’octubre de 2002, la Junta del Patronat va acordar anomenar-la
“Jaume Gregori i Torras” en reconeixement a l’aportació econòmica
que va fer realitat aquest projecte i per la tasca feta pel membre del
Patronat en favor de les persones amb discapacitat intel·lectual al
llarg de més de 25 anys.

Projectes institucionals
L’any 1996 es va renovar la Junta Directiva del Patronat, essent
escollits Xavier Quincoces, President; Jaume Gregori, Vicepresident;
Esteve Marquès; Secretari; i Joan Saborit Tresorer. L’any 1997,
es va incorporar Ramon Daví com a nou membre del Patronat
de la Fundació, molt vinculat a l’entitat pel que feia a temes
d’incapacitacions de persones amb discapacitat. A causa de motius
personals, Joan Pujol i Francesc Camp decideixen posar fi a la seva
col·laboració com a membres del Patronat.
L’any 1999, la Fundació inicia el seu primer Cicle de Conferències
amb l’objectiu de fomentar la normalització de la persona amb
discapacitat intel·lectual, a banda de donar a conèixer la seva situació
al món cívic on s’ha de produir la seva integració. La primera edició
va ser fruit de la signatura del conveni de col·laboració de a Fundació
amb el Casino Club de Ritme de Granollers, que tenia per objectiu
apropar les activitats de l’entitat a la resta de la societat civil de la
comarca.
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El I Cicle va consistir en quatre xerrades sobre aspectes de la vida
social, laboral, afectiva i familiar de les persones amb discapacitat
intel·lectual o retard mental. En concret, la Fundació va comptar amb
Jordi Tudela, pedagog i col·laborador de la Fundación ONCE i gerent
de la Federació Catalana Pro Persones amb Disminució Psíquica
(APPS) amb la xerrada “Aproximació a la realitat d’un centre de
disminuïts”; la Doctora Anna Maria Pardo, de la Universitat Autònoma
de Barcelona, amb la xerrada “L’estrès que suposa una persona
amb disminució dintre el context familiar”; el psicòleg industrial
Josep Rosell amb la xerrada “La integració laboral de la persona amb
disminució”; i, finalment, la Doctora en psiquiatria Joaquina Júdez
amb la xerrada “La vida afectiva de la persona adulta discapacitada”.
A dia d’avui, la Fundació continua organitzant els Cicles de
Conferències. Enguany, al mes de novembre de 2015 se celebrarà
al XV Cicle de Conferències en el Dia de la Fundació, dintre dels
programa d’actes commemoratius dels 50 anys de la Fundació.
Al desembre de l’any 2000, el President del Patronat Xavier
Quincoces va exposar que després de 8 anys de Presidència de la
Fundació i 14 al capdavant de l’Associació sentia que el seu cicle
s’havia esgotat. El Patronat, entristit va acordar per unanimitat que
Xavier Quincoces fos nomenat President Honorífic de la Fundació
i va realitzar l’elecció d’una nova Junta Directiva del Patronat i en
van sortir escollits Esteve Marquès com a President; Jaume Anfruns
i Janer, Vicepresident, Esteve Clopés, Secretari; i Vicenç Vacca,
Tresorer. El 10 de juny de 2001, la gran família de la Fundació va
realitzar una festa d’homenatge. Al matí es va aprofitar per fer una
visita a les reformes del Centre Ocupacional i després d’una apella
popular es va fer entrega de diversos regals a Xavier Quincoces per
acabar la festa amb la música del grup Tranvia blanc de Granollers.
Al llarg de l’any 2001, la Fundació va treballar amb molta empenta
per tal que el Centre Especial de Treball dels Tallers Valldoriolf
realitzés tot els processos necessaris i aconseguir la certificació en
la norma ISO-9000. Es tractava de canviar la manera de treballar,
ajustant-la a la nova política de qualitat, redactant la documentació
pertinent i definit les tasques i processos. Aquesta nova manera de
treballar vers la millora constant del servei del centre es va traduir en
una gran millora de l’organització de l’estructura interna i un millor
servei pels clients.

L’any 2002, la Fundació va celebrar el desè
aniversari de la seva creació, en el transcurs
d’aquest deu anys de vida de la Fundació la
sincronització entre la societat i la institució
va ser molt positiva: es coneixien les diferents
activitats que es realitzaven i es reconeixia
l’esforç diari dels professionals per tal que
aquesta tingués el prestigi que avui dia té.
Per a celebrar aquesta commemoració es
va dissenyar un programa d’actes ambiciós
que es va celebrar del 15 al 26 d’octubre
que comptava amb una conferència sobre
la importància dels codis ètics en els centre
per discapacitats a càrrec de la Dra. Victòria

Camps; la presentació del Departament
d’Investigació de la Fundació a càrrec del
Dr. Climent Giné i la Consellera de Benestar
Social, Irene Rigau. Un dels projectes més
ambiciosos va ser incloure la reforma del
Centre d’Educació Especial “Montserrat
Montero”, que va finançar el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
i la posada en marxa de la cinquena llarresidència amb capacitat per a 10 persones
amb discapacitat de més de 45 anys. A
banda, per a celebrar tan especial efemèride,
també es va renovar el logotip institucional i
es va crear l’eslògan “Ens necessitem”.
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5

Afrontant nous reptes institucionals

R

epte: “Objectiu difícil que
constitueix un estímul i un
desafiament per a qui se’l
proposa”. “És una satisfacció
veure la Fundació avui dia i el
camí que hem recorregut, que
hem fet entre tots, els professionals i els pares
que l’any 1992 van decidir fer un tomb. La
Fundació està al servei de les persones amb
discapacitat intel·lectual i els propers reptes i
projectes tindran sempre en comte les seves
necessitats. Anem pas a pas, amb un gran
equilibri, en un vaixell que té un horitzó molt
clar” Juan M. Monsalve Director General de
la Fundació en una entrevista publicada al
BATEC al desembre de 2003.

Període

Centre d’Educació Especial
“Montserrat Montero”
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El Patronat de la Fundació va anar requerint
a la Direcció General de Centres Docents del
Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, una revisió de les condicions del
concert educatiu per a l’Escola d’Educació
Especial, ja que els mòduls que s’aplicaven
no eren suficients, generant un dèficit en la
gestió del Centre de més de 100.000 euros
anuals, situació que ja era insostenible per
la institució. Des de la Direcció General de
Centres Docents eren conscients d’aquesta
situació, tal i com es recollia al Pacte
Nacional per l’Educació un compromís amb
l’educació de qualitat signat pel Govern
de la Generalitat i les organitzacions del
món de l’educació, que representava un
compromís ferm amb tota la societat per
enfortir el sistema educatiu assegurant la
cohesió social i la igualtat d’oportunitats. En
l’apartat “a favor de la igualtat d’oportunitats
d’aquest pacte es sol·licitava més ajuts per
atendre la diversitat als Centres Concertats
i s’establia que un dels objectius del pacte
era equiparar l’horari i el calendari i garantir
la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris
en tots els centres educatius de Catalunya.
Aquesta equiparació es feia efectiva en sis
cursos. Durant aquest període transitori, es
realitzava un estudi per conèixer el cost de la
plaça escolar i en el centres concertats poden
continuar rebent aportacions de les famílies
d’acord a la normativa vigent, que en cap cas
podien suposar un factor de discriminació, ni
a les famílies, ni a l’alumnat. El compromís de
la Direcció General de Centres Docents era

estudiar la situació i traslladar a l’Honorable
Consellera d’Educació les peticions de la
Fundació.
Un altre tema de gran importància del
Centre Educatiu era la necessitat de realitzar
les obres de reforma en les instal·lacions
de l’Escola, ja que després de quasi bé
trenta anys de la seva construcció, s’havien
deteriorat, i calia una intervenció urgent,
realitzant una profunda reforma en els edificis
per assegurar un major confort i seguretat
als alumnes i professionals del Centre. Des
de la Conselleria eren coneixedors que a
les instal·lacions del Centre, propietat de
l’Ajuntament de Granollers, era necessari
la intervenció d’aquest per arribar a un
acord entre les tres parts. Aquest acord era
imprescindible per poder renovar el concert
educatiu pel període 2007/2011. Es van
comprometre a iniciar conversacions amb
l’Alcalde de Granollers, així com a realitzar les
obres de reforma, per això van sol·licitar a la
Fundació un informe detallat de l’estat de les
instal·lacions per tal que fossin estudiades pel
gabinet tècnic de la Generalitat.
D’altra banda, la Fundació també va iniciar
les negociacions amb l’Ajuntament de
Granollers per tal de realitzar la renovació
del dret d’ús de les instal·lacions del Centre
d’Educació Especial “Montserrat Montero”.
Les instal·lacions de l’Escola eren propietat
de l’Ajuntament de Granollers i segons
el conveni de data 20 de maig de 1976,
entre l’Ajuntament i Granollers l’Associació
Patronat Comarcal de Pares de persones amb
Disminució Psíquica, actual FVO, finalitzava
el mes de juny de l’any 2008. El conveni
establia que el dret d’ús de les instal·lacions,
era de trenta anys, renovable per període
d’igual duració, adoptat per acord plenari
explícit.
Les negociacions es van iniciar arrel de
l’entrevista mantinguda amb la Direcció
General de Centres Docents, en la que va
manifestar a la Direcció de la Fundació, que
es posarien amb contacte amb l’Alcalde de
Granollers, per establir el procediment, per
tal de realitzar el pla d’obres del Centre. La
Fundació va fer entrega tant al Departament
d’Educació com a l’Ajuntament de Granollers,
de l’informe elaborat pels serveis tècnics
(arquitecte, arquitecte tècnic i enginyer)
de l’estat de les instal·lacions del Centre

d’Educació Especial “Montserrat Montero”,
d’acord al compromís de l’entitat, aquest
informe recollia que els actuacions de millora
del centre ascendien a 1.300.000 euros.
A maig del 2006, la Fundació va sol·licitar
per escrit a l’Alcalde de Granollers que, per
complir els fins, objectius i activitats que
desenvolupava la Fundació, a fi i efecte de
poder continuar desenvolupant l’activitat
escolar com a titular del Centre d’Educació
Especial “Montserrat Montero”, i poder
sol·licitar la renovació del concert educatiu
pel període 2007 / 2011 al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
que el Ple de l’Ajuntament, renovés el dret
d’ús de les instal·lacions, segons establia el
conveni vigent.
Arrel de la preocupació constant de la
Fundació per tal de mantenir el confort i
benestar dels alumnes i professionals de
l’Escola Montserrat Montero, des de gener de
2006 es van celebrar una sèrie de reunions
entre el Patronat de la Fundació, representat
pel seu President Esteve Marqués i el Director
General Juan M. Monsalve, i el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
-i en les quals, posteriorment, també va
intervenir l’Alcalde de Granollers, Josep
Mayoral, com a propietari del centre-, per tal
d’avaluar les reformes i millores de l’escola. A
proposta del Departament d’Educació -en la
reunió que es va mantenir amb el Conseller
d’Educació Ernest Maragall, el President de
la Fundació Esteve Marqués i l’Alcalde de
Granollers Josep Mayoral, el 27 de febrer de
2007- es va constituir una Comissió tècnica
d’Obres que es va reunir per primer cop el
15 de març de 2007. Comissió representada
pel Departament d’Educació, l’Ajuntament
de Granollers, el Patronat de la Fundació,
representants dels pares al Consell Escolar
i també hi van participar els serveis tècnics
del Departament d’Educació, tècnics de
l’Ajuntament i tècnics de la pròpia Fundació.
Aquesta comissió va quedar presidida per
Camil Fortuny, Director del servei territorial
Barcelona II-comarques, a proposta del
Conseller Maragall. Aquesta Comissió tècnica
d’Obres va aprovar una sèrie d’obres, donant
prioritat al confort i seguretat d’alumnes i
professionals, a realitzar durant el període de
vacances estivals per un import de 250.000
euros. El Director del servei territorial,
Camil Fortuny, i la regidora d’Educació de
l’Ajuntament de Granollers, Pietat Sanjuan,
van sol·licitar a la Fundació que s’encarregués
d’executar les obres, per tal d’evitar el feixuc
procés administratiu de la contractació
pública, i a més van demanar a l’entitat
que també es fes càrrec dels honoraris dels
tècnics que s’encarregaran de gestionar les
obres.

les reformes i millores de l’Escola Montserrat
Montero pel qual es definien i concretaven les
accions a efectuar. En concret, l’Ajuntament
de Granollers, propietari de l’edifici, avançava
una partida de 250.000 euros a les obres
que després assumiria el Dept. d’Educació.
Durant les obres realitzades els mesos
de juliol, agost i setembre es van fer les
reparacions necessàries als paviments, es van
col·locar les reixes de ventilació a les cambres
de calderes, es van situar correctament
els termòstats, es van substituir els grans
paraments de vidre que corresponien a les
aules de cantonada (a falta de petits detalls
d’acabat) i a inicis de desembre de 2007 es
va finalitzar amb la substitució dels elements
de fusteria exterior de 20 de les 24 aules i es
va substituir una caldera que estava en molt
mal estat.
L’Alcalde de Granollers, Josep Mayoral, va
adreçar un escrit, el 18 de desembre de 2007,
al President del Patronat de la Fundació,
Esteve Marqués, pel qual notificava la seva
decisió de no fer efectiva la renovació del dret
d’ús dels terrenys municipals on s’ubicava
l’Escola d’Educació Especial Montserrat
Montero i avançava com a proposta de futur
per l’Escola “com a millor solució que el Centre
passés a ser de titularitat pública municipal,
però que comptés per a la seva gestió amb
la implicació directa de la Fundació Privada
Vallès Oriental”. Els arguments que ens
exposava es basaven en què per garantir
el suport de l’Administració competent en
matèria educativa calia, segons la seva opinió,
que l’escola entrés dins de l’esfera pública.
Des d’aquest punt de vista, li semblava a
Mayoral, una solució satisfactòria traspassar
el Centre a la Generalitat de Catalunya i per
buscar una solució que garantís la gestió des
de la proximitat, amb la implicació directa
de la Fundació que durant 40 anys n’havia
tingut cura i que a més gestionava una àmplia
gamma de serveis adreçats a les persones
amb discapacitat intel·lectual, proposava com
a Alcalde de Granollers que la millor solució

era que el Centre passi a ser de titularitat
pública municipal, però que comptés amb
la seva gestió amb la implicació directa de la
Fundació.
Al 2003, la Fundació aconsegueix la
renovació del Concert educatiu per un
període de quatre anys, 2003-2007, establint
20 unitats concertades ordinàries d’educació
especial, 27 tutors d’aula, 2 tècnics de grau
superior, 3 fisioterapeutes, 3 logopedes i 11
educadors. El 24 d’abril de 2006, el President
de la Fundació Esteve Marqués i el Director
General Juan M. Monsalve es van entrevistar
amb el Director General de Centres Docents,
Jordi Roca amb l’objectiu de plantejar el futur,
el funcionament i el finançament del Centre
d‘Educació Especial “Montserrat Montero” i
valorar la renovació del concert educatiu pel
període 2007-2011. Converses que es van
tornar a realitzar el 27 de juliol de 2006 amb
la nova Directora General de Centres Docents
del Departament d’Educació, Montserrat
Cases.

Centre Ocupacional “Xavier
Quincoces”
A l’any 2005 es van iniciar les obres de la
segona fase de la reforma interior de l’edifici.
Les obres tenien com a objectiu adequar
els espais i dimensionar-los en el mateix
edifici existent, construint unes instal·lacions
funcionals àmplies amb la finalitat de vetllar
per una atenció social de qualitat i que tingui
en compte la diversitat. Gràcies a aquesta
obra de millora de les instal·lacions, es va
poder ampliar la capacitat registral del Centre,
passant de 210 a 230 places, ampliació que
es va concedir segons escrit del registre
d’entitats del Departament d’Acció Social i
Ciutadania. D’aquesta manera, s’assegurava
la cobertura del servei als alumnes del Centre
d’Educació Especial “Montserrat Montero”,
que finalitzaven la seva etapa escolar i

Amb posterioritat, l’Alcalde de Granollers,
Josep Mayoral, i el president de la Fundació,
Esteve Marqués, van signar el Conveni per a
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sol·licitaven una plaça a l’àrea d’atenció diürna. En concret, les obres
van finalitzar durant l’any 2006 i es van realitzar visites programades
per a les famílies per a què poguessin comprovar les millores
realitzades en el Centre. Per a finançar les obres de reforma interior
de l’edifici, la Fundació va rebre una subvenció del Departament
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya de 100.000
euros, dins del marc del conveni signat amb cada una de les caixes
de la Federació Catalana de les Caixes d’Estalvi, per l’obra social,
corresponent a la Caixa de Manlleu concedint-nos l’ajuda per ser
una entitat que per iniciativa pròpia, ja que volia col·laborar amb el
projecte.

Centre Especial de Treball “Xavier
Quincoces”
Poc a poc, els serveis del Centre Especial de Treball s’anaven
consolidant i assolien el repte
d’aconseguir ampliar la seva cartera
de serveis. Per exemple, a l’octubre de
2003 el Servei de Jardineria ampliava
la seva cartera de clienta amb els
serveis de manteniment de les zones
verdes a l’Ajuntament de Vilanova del
Vallès o la contractació de l’empresa
gestora de la zona “Z” de Bellavista
per al manteniment del nou parc de
la zona de Bellavista. L’Ajuntament
de La Roca del Vallès renovava el
seu contracte de manteniment de
les zones verdes del municipi. L’any
2004, l’Ajuntament de La Garriga va
renovar el seu contracte de serveis de
manteniment de jardineria de diferents
espais públics, vigent des de l’any
2001. També es va signar el contracte
per l’adjudicació per concurs públic per a la realització dels serveis
de manteniment de Montornès Nord i Can Ametller amb l’Ajuntament
de Montornès del Vallès.
El mes de març de 2004, el Centre Especial de Treball obtenia
l’acreditació de la norma ISO 9001-2000 que permetia aconseguir
millores tan a nivell de producció com de gestió de la documentació.

Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”
El 26 de novembre de 2004, la Residència va celebrar els 10 anys
de la seva posada en funcionament amb un acte festiu de germanor
amb altres residència, una conferència sobre els “Serveis per a
persones i famílies i qualitat de vida”, l’acte festiu de germanor amb
altres serveis de la Fundació, la representació de l’obra de teatre i la
festa institucional amb la participació de famílies i autoritats.
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L’any 2004, l’Institut Català d’assistència i Serveis Socials (ICASS)
va convocar el concurs públic per l’adjudicació de la gestió de la
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”. La Residència està construïda
en terreny propietat de la Fundació, la seva titularitat correspon a
l’ICASS però la gestió és de la Fundació a través de la renovació
que s’aconsegueix en el concurs públic periòdic. Aquest any 2004
la Fundació guanya el concurs de gestió del centre convocat per
l’ICASS per un període de 5 anys.

Servei Habitatge
Les obres de construcció de la llar-residència per a persones
envellides “Jaume Gregori” es van iniciar a l’octubre de 2002 i
comença a donar servei el 17 de gener de 2005 i el 30 d’abril del
mateix 2005 es va realitzar la inauguració oficial. Es tractava d’un
edifici de cinc plantes situat al carrer Camprodon, al barri de la Font
Verda de Granollers, en un terreny propietat de la Fundació. El centre
té capacitat per a 10 persones. En el seu finançament ha col·laborat
el Departament de Benestar i Família, en un 50% de la seva execució
(en concret en 156.000 euros), i la resta ha anat a càrrec dels
recursos propis de la Fundació, l’aportació del patró de la fundació
Jaume Gregori, el qual ha aportat 60.000 euros, i la Fundació la
Caixa que ha contribuït en el finançament de l’equipament de la llarresidència amb una aportació de 25.000 euros dins la II Convocatòria
d’Iniciatives Socials de projectes adreçats a persones afectades de
discapacitats psíquiques i malalties mentals de la Fundació La Caixa.
Dintre del mateix Servei d’Habitatge, a l’octubre de 2003, la Fundació
va posar en funcionament el Servei de suport en la pròpia llar, es
tracta d’un pis ubicat al barri del Congost de Granollers on hi viuen
tres persones amb un alt grau d’autonomia, treballadors del CET, que
afrontaven el gran repte de viure sols i que tenien el suport limitat
d’un monitor 14 hores setmanals.

Projectes institucionals
En la memòria social de l’any 2002, la Fundació avançava una nova
iniciativa dirigida a millorar els serveis existents per a les persones
amb discapacitat intel·lectual en la nostra institució, la construcció
d’una Residència i Centre de Dia per a persones amb discapacitat
intel·lectual lleugeres i mitjanes amb trastorns de conducta i/o
malaltia mental en una finca, propietat de la Fundació integrada
dins del complex assistencial, iniciant les converses amb la Direcció
General de l’ICASS. Durant l’any 2003 es van continuar les converses
i fruit de les mateixes, es redacta el projecte bàsic. Es tractava d’un
recurs plantejat com a servei residencial i de dia, per aquelles
persones que, tot i gaudir d’autonomia en el seu funcionament diari,
necessiten una atenció extensa o generalitzada per les dificultats
o limitacions que presenten en la seva convivència, i en general,
amb la seva socialització. El projecte s’emmarcava dins del procés
de revisió del model residencial per a persones amb discapacitat
intel·lectual, impulsat per l’ICASS a l’any 2003, que pretenia adequar-

lo progressivament als serveis existents per
tal d’adaptar-los a les diverses realitats i
necessitats de les persones discapacitades.
Es projectava un edifici de planta baixa, que
disposava de solucions arquitectòniques i
instal·lacions àmplies – facilitat d’accessos,
lavabos, sales polivalents, espai exterior
enjardinat, etc. – i que estava format per
dos mòduls, un corresponent al Centre
Residencial, amb 30 places, i l’altre al del
Centre de Dia per 10 usuaris/es més. L’any
2004, el projecte va quedar aturat en fase
d’estudi per part de l’ICASS i no es va incloure
en el Programa Territorial de Serveis Socials
Especialitzats pel període 2004/2007.
L’any 2003 la Fundació va renovar la seva
imatge gràfica, després d’onze anys, més
moderna i on s’instaurava les sigles de la
Fundació com a imatge de marca de la
institució. Imatge que a dia d’avui encara és
del tot vigent.
També l’any 2003, en el marc de la celebració
de l’Any Europeu de la Discapacitat, el
President de la Fundació Esteve Marqués va
rebre de mans del Conseller en Cap, Artur
Mas, i la Consellera de Benestar i Família,
Irene Rigau, la distinció del reconeixement
a la trajectòria i treball per les persones
amb discapacitat psíquica atorgada per la
Generalitat de Catalunya. Des dels seus inicis,
l’entitat ha estat reconeguda pel seu projecte
social destacant, entre altres les següents
distincions:
•

Mostra d’entitats de Granollers.

•

Nit de l’esport, en reconeixement
especial a la tasca esportiva al Centre
d’educació especial Montserrat Montero,
amb data març de 1995.

•

Distinció de la delegació de la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació de
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Barcelona per “la lloable tasca realitzada
en la integració de les persones
discapacitades en l’àmbit social, laboral
i econòmic”, amb data 16 de març de
2001.
•

Guardó a la trajectòria esportiva en el
col·lectiu de la discapacitat intel·lectual,
atorgat per l’Ajuntament de Granollers,
19 d’abril de 2007.

•

Menció especial de la delegació de la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
de Barcelona en reconeixement al
compromís de la Fundació amb la
Responsabilitat Social Empresarial (RSE)
i la integració laboral de persones amb
discapacitat intel·lectual, amb data 11
de novembre de 2009.

El dia 23 de juliol de 2003, el President
Honorífic de la Fundació, Xavier Quincoces,
va rebre, a títol pòstum, la medalla de la ciutat
de Granollers.
El 21 de desembre de 2004, el Patronat
de la Fundació va renovar els càrrecs
electes de la Junta Directiva, i en van sortir
escollits Esteve Marquès com a President;
Jaume Anfruns i Janer, Vicepresident,
Esteve Clopés, Secretari; i Vicenç Vacca,
Tresorer. En data 27 d’octubre de 2005 es
va incorporar com a membre del Patronat
Josep M. Lloreda, gràcies als seus mèrits
personals desenvolupats i la trajectòria en el
camp social dintre de la integració laboral de
les persones amb discapacitat intel·lectual.
Des de l’any 2003, la Fundació Privada Vallès
Oriental va treballar en un projecte de gran
envergadura dirigit a la construcció d’un
Centre de Dia i Residència per a persones
amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns
de conducta que requereixen suport
generalitzat. La iniciativa va sorgir davant la
demanda de les famílies d’usuaris/es atesos
als centres que presentaven aquest tipus
de trastorn, i que malgrat disposaven d’una
plaça assistencial als diferents serveis de la
Fundació, no estaven ubicats en un servei
adaptat a les seves necessitats. Inicialment es
va elaborar el “Projecte 2004”, amb l’objectiu
de construir, en uns terrenys propietat de
la Fundació, el projecte residencial i es va
presentar al Departament de Planificació i
Avaluació de la Generalitat de Catalunya.
Durant l’any 2005, es va continuar mantenint
reunions amb el Departament de Planificació
i Avaluació i amb la Direcció Territorial del
Departament de Benestar i Família fins que,
finalment, aquest departament va manifestar
que el projecte no estava inclòs en el
Programa Territorial de Serveis Especialitzats
per al període 2004/2007.
Després d’aquesta resposta, i davant la
situació d’alarma que es preveia per als
pròxims anys a causa de l’augment d’aquest
tipus de col·lectiu en els serveis de l’entitat,
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la Fundació va decidir tornar a
desenvolupar un nou projecte
modificant el que s’havia elaborat
l’any 2004 i anomenant-lo
“Projecte 2008” i tornar-lo a
presentar a la Direcció Territorial
de la Conselleria d’Acció Social i
Ciutadania. El “Projecte 2008”
consistia en la construcció d’un
Centre de Dia i Residència per
a persones amb discapacitat
intel·lectual i trastorns de
conducta que requerien d’un
suport generalitzat, amb 50
places de centre de dia i 60
residencials i s’emmarcava dins
el procés de revisió del model
residencial per a persones
amb discapacitat intel·lectual,
impulsat pel Departament d’Acció
Social i Ciutadania, mitjançant l’ICASS, que
pretenia adequar progressivament els serveis
d’acolliment residencial per adaptar-los a les
diverses realitats i necessitats de les persones
discapacitades.
A finals del 2007, la Comissió tècnica que
elaborava el projecte va decidir fer una
ampliació i incloure l’atenció a les persones
amb discapacitat intel·lectual que tinguessin
problemes de salut. D’aquesta manera el
Projecte 2008 es va constituir com a Projecte
de Servei d’Acolliment Residencial i Centre
de Dia per a persones amb discapacitat
intel·lectual i trastorns de conducta i/o
problemes de salut que requerien d’un suport
generalitzat. També a finals de l’any 2007, es
van iniciar les converses amb l’Alcalde de la
Roca del Vallès per fer realitat el “Projecte
2008” de la Fundació. El Director General
de la Fundació, Juan M. Monsalve, i l’Alcalde
de la Roca del Vallès, Rafael Ros, van iniciar
les converses sobre la construcció d’una
Residència i Centre de Dia al terreny situat
al terme municipal de la Roca del Vallès i
propietat de la Fundació. L’Alcalde Rafael Ros
va donar total suport a aquest projecte i es va
posar a la disposició de l’entitat per tal que
tècnics municipals i tècnics de la Fundació
col·laboressin en el disseny d’aquest
projecte i en la seva presentació davant del
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya.
En el marc del 10è aniversari de la Fundació,
celebrat al llarg de l’any 2003, es va presentar
el Codi Ètic de la Fundació. Per elaborar-lo,
la Fundació va comptar amb la col·laboració
de la Dra. Victòria Camps, Catedràtica d’Ètica
de la Facultat de Filosofia de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Aquest document
es basava en el reconeixement de la dignitat
de totes i cadascuna de les persones,
independentment de les seves limitacions,
físiques, psíquiques o de qualsevol altre tipus
i del seu dret al suport necessari pel seu
desenvolupament personal i social per assolir
la màxima autonomia i independència.

El consens a l’entorn d’uns principis i normes
bàsiques permet comptar amb uns punts
de referència ètics mínimament clars que
legitimin i orientin la pràctica professional.
L’àmbit d’aplicació d’aquest codi, vigent
a l’actualitat, és el de les relacions dels
professionals de la Fundació Privada
Vallès Oriental amb les persones amb
discapacitat intel·lectual amb les que tracten,
amb les seves famílies i representants, i
entre els mateixos professionals. Sota la
determinació de “professional” s’inclouen
totes les persones que col·laborin en l’atenció
directe o indirecte amb les persones amb
discapacitat intel·lectual. El Codi Ètic s’aprova
per unanimitat pel ple del Patronat en sessió
ordinària, fent vinculant l’acord a tots els
professionals de la institució.
En la sessió ordinària del 21 de desembre
de 2004 entre d’altres acords, el Ple del
Patronat va aprovar la modificació de
l’organigrama de la Fundació, incorporant
a l’estructura fundacional de la Fundació
el Departament de Qualitat. Aquesta nova
estructura organitzativa tenia com a objectiu
implantar la cultura de la qualitat en tots els
centres i serveis que gestionava la Fundació.
La cultura de la qualitat era una declaració
formal sobre els objectius i principis de la
institució. La Comissió de Qualitat de la
Fundació va treballar per tal de complir
aquest mandat del Patronat a proposta de la
Direcció General, per tal d’implantar la millora
continua de la qualitat com a concepte
general de funcionament. L’objectiu era
aconseguir la certificació de la norma per
Tallers “Xavier Quincoces” (Àrea Social –
Centre Ocupacional, consolidar la certificació
obtinguda en l’any 2001 del Centre Especial
de Treball i el Servei d’Habitatge) i la
Residència i Centre de Dia “Valldoriolf”. Es
va comptar amb l’empresa de consultoria
externa CETEMMSA per a desenvolupar tots
els processos que defineix la norma.
El projecte de “Cal Trempat”, al municipi de
Vilanova del Vallès, tenia com a objectiu, al

llarg de l’any 2006, la posada en marxa d’una llar-residència per a 21
persones amb discapacitat intel·lectual de suport generalitzat en una
masia propietat de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès. Els serveis
tècnics de la Fundació van estudiar la viabilitat del projecte analitzant
les condicions en què es trobava la masia, la qual presentava un
deteriorament significatiu. Es va realitzar un avantprojecte i un
pressupost estimat del cost de la reforma per avaluar en quines
condicions la comissió patrimonial podia acceptar negociar les
clàusules del concurs públic de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès.
Després de diferents reunions de treball amb l’Alcalde, la Direcció
General va informar al Comitè Executiu que les bases del concurs
públic eren inviables econòmicament per la Fundació. Es va traslladar
aquesta decisió a l’Alcaldia el qual va acceptar les al·legacions de
l’entitat.
L’any 2006, i amb el propòsit de donar continuïtat al projecte
impulsat pel Departament de Qualitat, el Centre Ocupacional, el
Centre Especial de Treball, el Servei Complementari d’Ajustament
Personal i Social, el Servei d’Habitatge i la Residència i Centre de
Dia obtenen la certificació en la norma ISO 9001:2000 en passar
l’auditoria de certificació realitzada per l’empresa AENOR.
De l’11 al 15 del mes d’octubre de 2006 va tenir lloc a Lloret de
Mar els Jocs Special Olympics Lloret 2006. La Fundació hi va estar
representada per 20 esportistes, 10 nois i noies dels Tallers “Xavier
Quincoces”, i 10 alumnes del Centre d’Educació Especial “Montserrat
Montero”. Aquesta representació va ser la culminació d’uns mesos
de treball molt intensos per preparar els Jocs amb esforç, ganes
i sobretot molta il·lusió per part de tothom. Es va participar en
quatre modalitats esportives diferents: atletisme, natació, proves
psicomotrius i futbol sala.
Amb l’objectiu de millorar els aspectes de comunicació de la
Fundació amb el seu entorn, durant l’any 2006 es va treballar en
la reforma i millora de la pàgina web de la Fundació, www.fvo.cat,
ampliant i actualitzant els seus continguts per apropar-la a la realitat
de l’entitat i a totes les àrees que la formen. Amb el nou format, la
Fundació, a més de modernitzar la seva presentació, va treballar els
aspectes d’accessibilitat i transparència.
Durant l’any 2006 la Direcció General va impulsar el disseny d’un Pla
estratègic per al període 2007 – 2011. La Fundació va començar a

treballar les línies estratègiques que el concretaven i alhora definir les
actuacions que regirien el quefer de la Fundació durant un interval
temporal establert en els pròxims quatre anys. El Pla estratègic es
va crear amb l’afany de fer créixer i millorar la Fundació i la seva
organització i és en aquest sentit que es pot dir que es tractava d’un
Pla ambiciós, que va implicar a totes i cadascuna de les parts que
formen la Fundació per poder dur a terme aquest creixement des de
tots els àmbits.
Al llarg de l’any 2007, la Fundació Privada Vallès Oriental va celebrar
els 15 anys de constitució de l’entitat com a Fundació. Quinze
anys on la Fundació es va anar ampliant, ha crescut i ha continuat
esforçant-se, dia a dia, per acollir les noves generacions de persones
amb discapacitat intel·lectual i també atendre les necessitats de
les seves famílies. El President de la Fundació, Esteve Marqués, i
el Director General, Juan M. Monsalve, van presentar el programa
d’actes commemoratius d’entre els qual va destacar la Festa de la
Família, celebrada el 30 de setembre, com un acte de germanor
entre els alumnes, usuaris, famílies i professionals de la Fundació;
es va estrenar l’obra de teatre “Les quatre estacions”, a càrrec de la
companyia de teatre FVO dirigida per Anibal Carrasco; un concert
a càrrec del flautista Claudi Arimany, acompanyat per Alan Branch
i Shigenori Kudo, en el concert “Flautes, virtuosisme i belcanto” a
l’Auditori de Granollers, la Fundació va organitzar el Concurs de
Projectes i Ferran Ramón-Cortés, escriptor, comunicador i Director
General de gestió i operacions de Tiempo BBDO, va oferir una
conferència sota el títol “Hablar no siempre es comunicar”.

35

6

La Fundació a l’actualitat

Centre d’Educació Especial
“Montserrat Montero”

L

Període

’Alcalde de Granollers, Josep
Mayoral, va adreçar un escrit, el 18
de desembre de 2007, al President
del Patronat de la Fundació, Esteve
Marqués, pel qual notificava la
seva decisió de no fer efectiva
la renovació del dret d’ús dels terrenys
municipals on s’ubicava l’Escola d’Educació
Especial Montserrat Montero i avançava com
a proposta de futur per l’Escola “com a millor
solució que el Centre passés a ser de titularitat
pública municipal, però que comptés per a
la seva gestió amb la implicació directa de la
Fundació Privada Vallès Oriental”. D’aquesta
manera, va néixer una nova forma de gestionar
l’Escola: el Consorci entre la Fundació i
l’Ajuntament de Granollers. El 10 de gener
de 2008, l’Alcalde Mayoral convocava a la
Comissió negociadora del Patronat, presidida
pel President de la Fundació, Esteve
Marqués, i presentava la seva proposta de
“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Granollers i la Fundació Privada Vallès
Oriental per disminuïts psíquics, per a la
constitució del “Consorci administratiu Centre
d’Educació Especial Montserrat Montero”. A
partir d’aquesta proposta, el President de la
Fundació, Esteve Marqués, va convocar una
reunió extraordinària del Patronat, que se
celebrava el 31 de gener de 2008, on es va
plantejar l’anàlisi i debat de la proposta feta
per l’Alcalde. Després d’escoltar les opinions
de tots els membres del Patronat, es va
arribar per unanimitat al següent acord:
Primer. La Fundació Privada Vallès Oriental,
com a continuadora de les inquietuds i anhels
de les mares i pares que fa més de 40 anys
van iniciar el camí de servei a les persones
amb discapacitats intel·lectuals de la nostra
comarca, desitjava continuar gestionant
el Centre d’Educació Especial Montserrat
Montero per considerar-lo essencial en la
trajectòria vital de les persones a qui servim
i un esglaó més dins del programa global
d’atenció a les seves necessitats.
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En conseqüència demanava la renovació a
la Fundació del dret d’ús i s’instrumenti, tal
com va dir l’anterior secretari de l’Ajuntament
de Granollers, un conveni administratiu per
l’edifici entre l’Ajuntament de Granollers i la
Fundació amb un compromís ferm per part

de l’Ajuntament sobre l’execució de les obres
de reformes i millores estructurals previstes
en el projecte presentat pels serveis tècnics
de la Fundació i l’arquitecte municipal.
Segon. En el cas d’entendre que l’anterior
alternativa plantejada resulta inviable, es
tractaria de configurar un ens que tingués la
titularitat de l’Escola i la seva gestió, i en el
que participés de forma activa en situació, al
menys, de paritat amb l’Ajuntament, que es
responsabilitzés de la gestió i administració
en la forma i mesura que decideixi
consensuadament la Fundació.
L’Ajuntament de Granollers va convocar
de nou a la Comissió negociadora de la
Fundació, en data 05 de març 2008, on es
va refermar en la seva proposta inicial però
acceptava la segona proposta de la Fundació
per la qual es creava un Consorci per la gestió
del Centre d’Educació Especial “Montserrat
Montero” que tingués la titularitat de l’Escola
i la seva gestió i on la Fundació participés de
forma activa i en paritat amb l’Ajuntament de
Granollers. El 06 de març 2008, el Patronat
de la Fundació va aprovar acceptar aquest
consorci, tot i que es va refermar en la seva
voluntat inicial de renovació del dret d’ús, i es
van iniciar les reunions entre l’equip tècnic
municipal i els serveis tècnics de la Fundació
per a la creació d’aquest consorci.
Un cop finalitzat el segon curs sota la gestió
del Consorci dirigit per l’Ajuntament i la
Fundació, la Junta de Patronat de l’FVO va
acordar, en la seva reunió celebrada el 12
de novembre de 2009, l’extinció de la seva
participació i col·laboració en l’esmentat
“Consorci administratiu Centre d’Educació
Especial Montserrat Montero” a partir de
la fi d’aquell mateix curs acadèmic 20092010. La Fundació va considerar que la
dinàmica de l’administració pública creava
les seves pròpies rutines entre l’Ajuntament
de Granollers i el Dept. d’Educació de la
Generalitat de Catalunya que fomentaven
el tracte i resolució de temes d’interès per
a la normalitat de la gestió diària del Centre
d’Educació Especial deixant a la Fundació
al marge de la gestió. També cal destacar
que al juny de 2010 finalitzava el segon
curs gestionat pel “Consorci Administratiu
Centre d’Educació Especial Montserrat
Montero” i aquest s’havia desenvolupat amb
total normalitat gràcies a que la Fundació i
l’Ajuntament de Granollers havien completat
el traspàs de l’experiència i bagatge de

la Fundació de més trenta anys en la gestió del centre pedagògic
terapèutic per a nens amb discapacitat al llarg, amb la voluntat de
facilitar l’educació d’infants que requereixen una especial atenció.

Centre Ocupacional “Xavier Quincoces”
A inicis de 2008, el Centre Ocupacional va posar en funcionament una
nova manera d’atendre a les persones amb discapacitat intel·lectual:
les activitats en xarxa. Va néixer sota la idea d’oferir una atenció
individualitzada a cadascú de les persones ateses, ja que és el servei
el que calia adaptar a la realitat dels usuaris. Va representar un pas
més en l’objectiu de donar una atenció individualitzada i fomentar
l’autodeterminació de cada persona, ja que es basava en itineraris
individuals d’activitats per a cada persona i tenia les arrels en la
Planificació Centrada en la Persona.
Els mesos de juliol, agost i setembre de 2009, el Centre Ocupacional
va engegar la Tercera Fase de les reformes amb l’objectiu de guanyar
confort i lluminositat a les seves instal·lacions. Aquest projecte va
permetre obtenir més llum natural a les aules modificant els cels rasos,
canviant plaques, i obrint noves finestres a la façana; i millorar el
confort termostàtic de tot el centre, reparant i segellant les cobertes
de la teulada. En concret, les obres van consistir en obertura de forats
a façanes davanteres i posterior per tal de fer noves finestres que
il·luminin les peces; substitució de la fusteria de ferro que formava
part del parament situat a la sortida lateral; obertura de forats a la
façana interior per tal d’il·luminar les dependències situades al nivell
superior de planta baixa però sense contacte amb l’exterior; tancament
de les obertures situades a la part més enllà de les façanes; substitució
de les peces de vidre que formaven part de la coberta transparent
que cobria el passadís central de l’edifici; obertura de forats per tal de
ventilar el passadís central; col·locació del perfil d’alumini extruït amb
juntes estanques de neoprè per al segellat dels vidres que formen els
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lucernaris verticals de les cobertes en dent de
serra; substitució de les plaques de cel-ras de
les aules del nivell superior de planta baixa;
substitució dels punts de llum encastats
de les aules per plaques de fluorescents;
substitució dels baixants exteriors de PVC;
i, finalment instal·lació de línies de vida a la
coberta de l’edifici i d’escales d’emergència.
El cost del projecte va ascendir a 192.000
euros. L’any 2011, es va continuar amb la
segona fase d’aquesta tercera reforma que
va consistir en substituir els vidres de la
zona del passadís central, per un sistema
de lucernari de policarbonat cel·lular que va
millorar l’aïllament tèrmic, garantint alhora
l’entrada de llum natural de l’exterior. Aquesta
reforma parcial tenia com a objectiu arreglar
definitivament els problemes de goteres i
guanyar en qualitat tèrmica i mediambiental,
a banda de donar també resposta a una
demanda familiar, i va ser finançada al 100%
a càrrec dels fons propis de la Fundació.
A l’any 2013, el Centre Ocupacional va posar
en funcionament una nova sala multimèdia,
gràcies a la col·laboració de “la Caixa”. En
concret, es va adaptar un espai sense ús per
tal d’aconseguir una sala on poder treballar
la comunicació i l’accés a la informació de
les persones ateses al Centre per mitjà de
les noves tecnologies. Es va comptar amb
mobiliari especial i es va instal·lar una taula
central amb capacitat per a 12 ordinadors i en
un dels laterals de la sala s’hi instal·larà una
pissarra digital interactiva (PDI). A l’actualitat
aquesta sala és una eina molt important
en el disseny del Programa Individual de
les persones ateses al Centre. En concret,
s’hi realitzen activitats relacionades amb
la comunicació amb diferents suports,
ordinadors amb adaptacions a nivell de
teclats i de ratolins, impressora i programes
específics, també amb pantalles tàctils
individuals i una pissarra digital/pissarra
interactiva amb moltes aplicacions. Destacar
aquest darrer suport de la PDI com a eina
innovadora, atractiva i d’ús senzill, que
permet treballar la interactivitat a través de la
imatge.
L’any 2012, el Centre Ocupacional es va
plantejar un nou repte: ser pioners en la
posada en marxa per l’any 2014 d’un Nou
Model d’Atenció Diürna amb la finalitat de
millorar la qualitat de vida de la persona adulta
amb discapacitat intel·lectual. Des del Centre
Ocupacional, i amb el suport de la Direcció
General, es va planificar com a objectiu
del 2013 una primera fase, que pretenia
fomentar un canvi de visió del funcionament
i organització del Centre Ocupacional, en
funció de les necessitats de la persona adulta
amb discapacitat, per tal d’integrar les bases
filosòfiques del nou model a la realitat actual
del servei. Partint de la població del servei
(210 usuaris ubicats en dos serveis STO i SOI
amb un total de 16 grups al primer servei i 4
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al segon), es va realitzar una nova valoració
per nivell d’assistència/suport (intermitent,
límit, extens i generalitzats). Això va implicar
un canvi de plantejament passant de la
diversitat i heterogeneïtat actual del Servei,
a tenir grups homogenis de persones amb
característiques i perfils similars (envelliment,
trastorn de conducta, problemes de salut).
D’aquesta forma es té una visió integrada
de les necessitats d’aquestes persones,
per tant s’ajustaran els recursos a les seves
característiques amb major concreció. A
nivell de professionals, la filosofia de treball
del Centre es va basar en fomentar i potenciar
l’especialització del personal d’atenció directa
i a nivell de las Noves Tècniques principals
incorporades al Pla d’activitats, s’ha treballat
la progressiva incorporació de noves
especialitats en logopèdia i reeducació del
llenguatge, i Psicomotricitat i Rehabilitació
física.

Centre Especial de Treball
“Xavier Quincoces”
El 21 d’octubre de l’any 2000 es van
inaugurar els edificis del Centre Especial de
Treball i Serveis Centrals de la Fundació, a
càrrec del llavors President de la Generalitat
de Catalunya, Jordi Pujol. Aquest va ser
un gran esdeveniment, i un esdeveniment
de futur, perquè es va començar un nou
segle consolidant l’estructura professional
de la Fundació i, sobretot, consolidant el
projecte social de l’entitat en el seu esperit de
millorar dia a dia el servei a la persona amb
discapacitat intel·lectual.
A la persona amb disminució, per les seves
capacitats laborals i de rendiment reduïdes,
li és més difícil accedir i mantenir un lloc
del treball i, de fet, la integració laboral
no és possible sense un suport que ajudi a
compensar aquesta limitació.
Això és el que van representar les noves
instal·lacions de l’FVO; en efecte, la nova
Nau Industrial va esdevenir la materialització
d’aquest suport, condicionant i modernitzant
l’espai i el suport tecnològic i de maquinària
que compensés les limitacions dels nostres
treballadors fent-los realment competitius.
Deu anys desprès, també un 21 d’octubre
però del 2010, es va celebrar el 10é aniversari
d’aquesta fita, que encara continua amb la
mateixa empenta emprenedora, aquesta
vegada, convertint les crisis en oportunitats
i engegant tota una reestructuració del CET
que l’enfortís, sense renunciar a la seva
essència.
Així, la Fundació va continuar la seva
dinàmica habitual de projectes, idees,
estratègies, prospecció de noves línies de
negoci amb el convenciment de que la
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integració laboral en el nostre col·lectiu és
possible i és necessària; una via fonamental
en la millora de l’autonomia i autogestió de
les persones, en la millora de la seva qualitat
de vida. I és així que va néixer al mateix 2010
el Servei de Neteja del Centre Especial de
Treball, una resposta creativa de l’entitat a
la crisi econòmica que vivia el país i que va
afectar a les comandes dels clients del CET,
pel que tant s’havia apostat feia 10 anys.
La creació del Servei de Neteja va suposar una
ferma aposta per l’autoocupació laboral que
va permetre mantenir tots els llocs de treball
en situació de risc arrel de la no renovació
d’alguns contractes pel manteniment de
la jardineria amb determinats Ajuntaments
de la comarca, desprès de molts anys de
dedicació. Amb aquest nou Servei de Neteja
es proposava assolir des del CET la neteja
de les instal·lacions de l’entitat, que fins al
moment realitzava una empresa externa a
la Fundació, sense afectar la qualitat del
servei, el que volia dir professionalitzar-se i
especialitzar-se en un camp de treball nou i
força competitiu, els serveis. Per fer-ho es van
planificar diferents fases: la primera preparar
una brigada per realitzar el servei de neteja
de la Residència i Centre de Dia.
A continuació, al maig de 2011, es va ampliar
els serveis centrals, Centre Ocupacional i
el mateix Centre Especial de Treball. Uns
mesos més tard, al setembre de 2011 es va
ampliar el servei de neteja també a les llarsresidència del Servei d’Habitatge. I finalment,
el repte definitiu va ser al setembre de 2013,
quan s’assumeix el servei de neteja de la
Residència i Centre de Dia en el torn de
caps de setmana i festius, amb el plus de
responsabilitat que això va comportar.
Actualment,
aquest
servei és tot un èxit i
dóna treball estable
a un equip format
per
19
persones
amb discapacitat i
una monitora. Però
encara més, al 2014, i
seguint en la seva línia
innovadora, els serveis
del Centre Especial de
Treball van seguir en
expansió,
assumint
des del mateix gener
la
prestació
dels
serveis de bugaderia
que requereix l’FVO
i aconseguint més
oferta
de
treball
adreçada a la persona
amb discapacitat. Però
és que, paral·lelament
a l’inici de tots aquesta
projectes, també al
2011, i desprès d’anys
de col·laboració entre
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l’FVO i l’empresa KH Lloreda, s’aconsegueix
el compromís d’aquesta empresa per a
contribuir activament a la integració laboral
de persones amb discapacitat intel·lectual
del CET.
Tot plegat es materialitza el 14 d’octubre
del 2011, signant un enclavament laboral
entre KH Lloreda i l’FVO per a l’ocupació de
treballadors amb discapacitat intel·lectual,
desplaçats temporalment a les instal·lacions
logístiques de Lloreda, al Polígon Industrial
Can Castells de Canovelles, per a la realització
de serveis manipulatius que formen part de
l’activitat normal de KH Lloreda, col·laboració
que segueix vigent avui dia. En efecte,
aquesta ha estat una col·laboració mútua,
important per a les dues parts, ja que amb
la mateixa també KH Lloreda acompleix
amb l’objectiu de responsabilitat social
empresarial, perquè aquests contractes amb
el servei de manipulats també signifiquen
una mesura de foment de l’ocupació de les
persones amb discapacitat.

ha comportat la crisi del sector, destacant tant
l’ampliació de la cartera de clients a l’àmbit
privat com de l’Administració Pública com és
el cas de l’adjudicació el passat mes de juny
de 2014, del contracte per a la prestació del
servei de desbrossament dels espais públics
del municipi de Sant Quirze del Vallés, havent
presentat la millor oferta del total de les 20
presentades.

Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf”
L’any 2009, l’ICASS va instal·lar equipaments
d’aire condicionat als espais comuns de la
Residència. A banda, la Fundació va plantar
noves moreres i va arranjar la zona de gespa
del costat del camí perimetral instal·lat per
l’ICASS i que va fer més agradable l’estada
a l’exterior.

El servei de manipulats del CET, un dels que
més ha patit amb la crisi, és també el que més
s’ha professionalitzat, aconseguint uns nivells
integració laboral i polivalència dels peons/
es impensables anys enrere. I la Funfació
segueix imparable, apostant invertir en nous
recursos amb els que millorar la productivitat.
En aquest servei de manipulats, durant l’any
2014 s’ha ampliat la cartera de clients i s’ha
incrementat el volum de treball de la majoria
dels nostres clients representant una taxa
d’ocupació del 94,63% sobre el total de dies
laborables.

Al novembre de 2009, la Residència va
celebrar els 15 anys de la seva posada
en funcionament amb l’organització de la
setmana dels cinc sentits, com a acte intern
de les persones ateses al centre per a celebrar
aquest aniversari fent ús de tots els sentits
del cos humà, l’acte de germanor amb altres
centres amb la participació de l’espectacle “la
lluna, la pruna” del grup Cia. Mercè Framis,
Teatre d’Ombres; l’organització del II Concurs
de projectes adreçats a la innovació i la millora
assistencial de la persona amb discapacitat
intel·lectual en l’àmbit residencial i l’acte
central amb la presència de la Consellera
d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila.

En relació amb el servei de jardineria destacar
que aquest servei s’ha professionalitzat i s’ha
adaptat a les circumstàncies canviants que

Al març de 2010, la Fundació va estrenar el
nou equipament de la Sala Sensorial, ubicada
a la Residència, gràcies a la col·laboració

econòmica de l’obra social de la Fundació “la
Caixa”. L’espai, que a dia d’avui dóna servei
a tots els usuaris i usuàries de la Fundació,
aportava nous +mòduls per a seure, un
llit d’aigua, una màquina per a realitzar
tempestes de colors, un projector d’imatges,
una columna de bombolles... material
que permet oferir a les persones ateses
una experiència diferent, única, que els
proporciona un ventall d’estímuls i reaccions
físiques i psíquiques.
A l’any 2012, a la Residència i Centre de
Dia “Valldoriolf” es va ubicar una nova sala
multimèdia, gràcies a la col·laboració de
“la Caixa”. En concret, una de les aules es
va adaptar per tal d’aconseguir una sala
on poder treballar la comunicació i l’accés
a la informació de les persones ateses a la
Fundació per mitjà de les noves tecnologies.
Es va comptar amb mobiliari especial fet a
mida i on aquells usuaris que es desplacen en
cadira de rodes hi puguin treballar a l’alçada
adequada. Es va instal·lar quatre ordinadors
totalment equipats amb adaptadors i
commutadors segons les necessitats de
cada persona que realitzi l’activitat, i seguint
tots ells, un mateix ordre per tal de facilitar
l’aprenentatge. També com a eina totalment
innovadora disposem d’una pissarra tàctil, de
88’ polzades que facilita poder treballar en
grup captant l’atenció i motivant-los d’una
manera més dinàmica, divertida i visual. I
per descomptat, tots els ordinadors disposen
de la connexió a Internet per així obtenir els
recursos necessaris. A dia d’avui, aquesta
sala s’ha convertit en una de les eines més
destacades en l’atenció personalitzada de les
persones ateses a la Residència.
Al llarg de 2014, la Residència i Centre de
Dia ha celebrat 20 anys de la seva posada
en funcionament. El programa d’actes va
ser molt complet, realitzant des de trobades
amb altres centres, la setmana esportiva amb
altres serveis de la Fundació, la festa d’estiu
d’usuaris i usuàries acompanyats dels seus
familiars, la setmana dedicada als records,
la celebració de l’acte institucional amb la
presidit per la Consellera de Benestar Social
i Família, Neus Munté, i la Directora General
de l’ICASS, Carmela Fortuny.
L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS) del Departament de Benestar Social i
Família ha fet arribar a la Fundació la pròrroga
extraordinària per a l’any 2015 del contracte
que gestió de la Residència i Centre de Dia
“Valldoriolf ”, ja que a l’any 2016 es realitzarà
el concurs públic de gestió del centre.

Servei d’Habitatge
El Vicepresident de la Fundació, Jaume
Anfruns i Janer, va donar a la Fundació a la
primavera de l’any 2008, un terreny situat
al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.
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En aquest terreny situat a la urbanització de Can Sabater, la Junta
de Patronat va aprovar en data 15 de maig de 2008 construir una
nova llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual
amb una capacitat de 22 places. Com a reconeixement a la donació
realitzada, la Junta va aprovar que la nova llar portés el nom de Jaume
Anfruns i Janer. El terreny permetia la construcció de dues plantes,
i un soterrani, en dues unitats de convivència, la primera amb un
grup de 10 persones ateses i la segona planta amb 12 persones més.
El 05 de novembre de 2008 es posava la primera pedra d’aquest
projecte, tant el projecte de construcció i com l’equipament va ser
finançat íntegrament per la mateixa Fundació. La llar, es va posar
en funcionament al mes de juny de 2010, disposava de tots els
espai i infraestructures necessaris per a la vida comunitària i el més
normalitzada possible, menjador comú, cuina, rebost, bugaderia,
sala d’estar, zones d’exterior, habitacions individuals i dobles,
dutxes i banys, terrassa, i habitació i zona de treball per a monitors.
Tot l’equipament estava completament adaptat a persones amb
discapacitat física, motriu, sensorial o demència, facilitant l’orientació
i l’autonomia en els hàbits de la vida diària. Quan les obres encara no
havien finalitzat, la gran família de la Fundació va rebre la trista notícia
de la defunció de Jaume Anfruns i Janer. Finalment, cal recordar que
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aquesta llar és, de moment, el darrer habitatge obert per la Fundació,
i el primer centre fora de la ciutat de Granollers. El 20 de novembre de
2010, la Fundació va organitzar la festa de famílies de la nova llar per
agrair la generositat de la família Anfruns i molt especialment agrair la
donació de Jaume Anfruns i Janer que va permetre donar una nova
llar a 22 persones amb discapacitat intel·lectual.

Projectes institucionals
Recollint l’èxit de la revista Batec i apostant per una publicació de
caràcter més tècnica i d’edició anual, Direcció General va acordar
amb el Patronat, en diverses reunions transcorregudes al llarg de
l’any 2006, la creació dels Quaderns Tècnics. Aquesta nova eina de
comunicació de la Fundació, va veure la llum pública a gener de
2008, i era un document que contenia un conjunt d’articles, informes
o conferències de diversos autors de l’actualitat científica i que giraven
entorn a la discapacitat intel·lectual. L’objectiu era aprofundir i donar
a conèixer des d’una vessant més científica i tècnica, temes d’interès
relacionats amb la persona amb discapacitat intel·lectual i les seves
famílies.

L’any 2008, la Fundació va posar en funcionament el seu Pla
de Comunicació que tenia per objectius difondre la consolidada
trajectòria de l’entitat, potenciar-ne el seu coneixement extern,
convertir la Fundació en referent del sector, donar a conèixer els
objectius de creixement de la institució i difondre la seva tasca
social, potenciar la imatge de marca de la Fundació, i fomentar el
sentiment de pertinença entre els usuaris, famílies i professionals.
Al gener de 2010, la Fundació va renovar el seu vídeo institucional i
es va aprofitar per mostrar en detall, i a través d’imatges, cadascun
dels serveis de l’entitat. I uns mesos més endavant, a l’octubre, la
Fundació va estrenar-se a les xarxes socials obrint una pàgina al
facebook, Fundació Fvo, que a dia d’avui està plenament operativa i
a la qual se li suma el twitter, @fvo_cat i instagram a l’abril de 2014.
I les persones ateses al Centre Ocupacional també van estrenar
el seu propi bloc “FVO en directe” que podeu consultar a www.
fundacioprivadavallesoriental.wordpress.com
La Fundació va voler reconeix el seu compromís amb la millora continua
definint dintre del seu Pla estratègic 2007/11 la línia estratègica
“Aprofundir i ampliar el concepte d’ètica” la qual es concretava
mitjançant el pla d’actuació de certificar la Fundació a la normativa

SGE21:2005 sistema de gestió ètica i socialment responsable. La
SGE21 és una norma que desenvolupa els criteris que permeten
establir, implantar i avaluar en les organitzacions el sistema de Gestió
Ètica i Socialment responsable proposat per Forética. La gestió ètica
proposada per Forética era un pas endavant en aspectes ètics i de
responsabilitat social, per a una millor comprensió i col·laboració en
les relacions humanes que tenen el seu origen com a conseqüència
de les activitats de la institució. Es tractava d’humanitzar les exigències
de la llei i afegir un valor addicional a les relacions interpersonals.
Per a la Direcció de la institució, implantar aquest sistema de gestió
ètica suposava confiança en sí mateixa i en l’organització, respecte a
l’honestedat, lleialtat, bona fe, transparència i cultura organitzativa, a
mes del desig de difondre al seu entorn social la cultura de Gestió Ètica
i Socialment Responsable, per acostar-la progressivament a la societat
en general. Al maig de 2010 la Fundació va obtenir la certificació en la
norma SGE 21 de Gestió Ètica i Socialment Responsable a càrrec de
l’empresa auditora TÜV Rheinland.
El 22 de desembre de 2008, el Patronat de la Fundació va renovar
els càrrecs electes de la Junta Directiva, i en van sortir escollits Esteve
Marquès com a President; Jaume Anfruns i Font, en substitució del
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seu pare Jaume Anfruns i Janer el qual per motius de salut no podia
continuar exercint les seves responsabilitats com a Vicepresident,
Esteve Clopés, Secretari; i Vicenç Vacca, Tresorer. A l’agost de 2012,
el Patronat de la Fundació es va sumar al dolor i va acompanyar a
la família en el traspàs de l’antic membre del Patronat i en aquells
moments membre del Consell Consultiu, Francesc Llobet. A la Junta
de Patronat de l’FVO celebrada el 20 de desembre de 2012, s’ha
renovat els càrrecs de President, Vicepresident, Secretari i Tresorer del
Patronat, reelegint als mateixos Patrons que estaven desenvolupant
fins a la data aquestes responsabilitats, per a quatre anys més, d’acord
al què estableix l’article 14è dels Estatuts de l’FVO i a la Llei 4/2008,
del 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques. En concret, els Patrons que han renovat el
seus càrrecs són: President: Esteve Marqués; Vicepresident, Jaume
Anfruns; Secretari, Esteve Clopés; i Tresorer, Vicens Vacca.
El 26 de febrer de 2009, la Fundació va modificar els seus Estatuts
per establir La Roca del Vallès com a domicili social de la Fundació
i definit que es podria establir locals secundaris a tots el Vallès
Oriental. També es va afegir la creació del Consell Consultiu del
Patronat, organisme consultiu i assessor, a qui, almenys anualment,
el Patronat li exposa les línies d’actuació de la Fundació i les noves
línies filosòfiques i polítiques que pretengui impulsar o posar en
marxa l’entitat, a fi de conèixer els seus criteris
i consells i d’aquesta manera facilitar i enriquir
la tasca del Patronat. En concret, les persones
que de moment han acceptat ésser membres
del Consell Consultiu són:
•
•
•
•
•
•
•

Pepita Maymó, empresària.
Josep Serratussell, consultor financer.
Santi Puig, empresari.
Manel Pérez, assessor empresarial.
Francesc Sala, arquitecte.
Camil Raich, advocat.
Joan Diaz, economista i empresari.

Finalment, per motius personals i amb la
il·lusió de mantenir la seva vinculació amb
la Fundació, els membres del Patronat
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Montserrat Camp i Teresa Serra també formaran part del Consell
Consultiu.
Al 2009, data en la que expirava el certificat emès inicialment al 2006
en que es va ampliar l’abast, es va tornar a renovar la certificació de
la norma ISO 9001, donant vigència al certificat fins al 2012. A més
a més, aquest mateix any 2009, també es va integrar al sistema de
gestió de la qualitat, el sistema de gestió ambiental corresponent a la
norma ISO 14001 i el de seguretat i salut en el treball corresponent
a la norma OHSAS 18001. L’any 2010, es va adaptar el sistema de
gestió de la qualitat a la nova versió de la normativa UNE EN ISO
9001:2008, incorporant tots aquells aspectes modificats de la norma
al nostre sistema de gestió integrat. Finalment, l’any 2012, data en
que expirava el certificat del sistema de gestió de la qualitat, es va
tornar a renovar la certificació de gestió de la qualitat integrada per un
trienni més (2012-2015). Al febrer de 2015, la Fundació ha realitzat
l’auditoria del sistema integrat de qualitat, corresponent a totes tres
normes, realitzat per l’empresa AENOR i després de passar l’auditoria
sense cap no conformitat es pot dir que la Fundació ha renovat la
certificació per un trienni més (2015-2018).
Al juny de 2010, la Fundació va constituir la Comissió Tècnica
d’Innovació i Desenvolupament de Projectes que tenia per objectiu

impulsar l’ús de les noves tecnologies de la Informació i Comunicació
(TIC) a tots els serveis de l’entitat.
L’any 2010, la Fundació va crear la Política de Conciliació de la Vida
personal i professional, on es contemplaven les millores que des de
feia anys l’entitat atenia i que anaven més enllà de la norma però que
l’entitat entenia com a necessàries de cara a millorar el compromís
i la motivació dels seus professionals. Aquesta política, a dia d’avui,
encara és vigent ja que és un compromís de Direcció General - el
qual el renova any a any a través d’un acord amb el Comitè d’Empresa
de la Fundació.
Del 21 de juny al 17 de juliol del 2010, es va organitzar l’exposició
“Els artistes de l’FVO” la primera exposició d’obres artístiques
realitzades per persones amb discapacitat intel·lectual ateses al
Centre Ocupacional “Xavier Quincoces” i al Centre Especial de Treball
“Xavier Quincoces”. La inauguració de l’exposició va ser presidida
pel President de la Fundació, Esteve Marqués, l’Alcalde de La Roca,
Rafel Ros, i el regidor de Cultura, Albert Gil;
acompanyats per la presidenta de la Comissió
Social del Patronat, Pepita Soler, el Director
General de la Fundació, Juan M. Monsalve
,i va comptar amb la presència del grup
d’usuaris i usuàries realitzadors d’aquesta
primera mostra d’art.

es va iniciar amb unes breus paraules del Director General, Juan M.
Monsalve, i la salutació de l’Alcalde de La Roca del Vallès, Rafael
Ros, als assistents. A continuació, el President, Esteve Marqués, va
fer un emotiu discurs on va presentar les persones que han honrat
a la Fundació acceptant formar part del Consell Consultiu per donar
pas al XII Cicle de Conferències a càrrec de la Doctora en Filosofia
Begoña Román Maestre - professora titular de la Facultat de Filosofia
de la Universitat de Barcelona i presidenta de la Comissió d’Ètica dels
Serveis Socials - que va tractar el tema de l’ètica als serveis socials.
A dia d’avui, la celebració del Dia de la Fundació es manté vigent i
també s’ha recollit en aquest marc un dels moments més emotius.
En concret, tradicionalment, el Patronat feia entrega de la insígnia
d’or de la Fundació al llarg de la celebració de la Gala Social, un
reconeixement important a una persona, entitat o empresa que té
una especial sensibilitat cap a la millora de la qualitat de vida de
les persones amb discapacitat intel·lectual i que sempre és amatent
a donar suport al projecte social de la Fundació, en el marc de la

La Fundació va iniciar el darrer trimestre
de l’any 2010 el treball per elaborar un nou
Pla Estratègic per al període 2011-2014.
Amb aquest nou document la Fundació va
definir els seus objectiu i nous projectes
que l’han de portar a millorar la qualitat
de vida de les persones que s’atenen a
cadascun dels serveis de l’entitat, oferir un
millor espai i ambient laboral per als seus
professionals i consolidar la Fundació com a
entitat de referència en el camp de l’atenció
a les persones amb discapacitat intel·lectual.
En data 31 de març de 2011, la Junta de
Patronat va aprovar el nou Pla Estratègic de
la Fundació per als anys 2011-2014 on els
projectes socials com la construcció d’una
zona esportiva i de lleure, la creació de la
primera festa de famílies i la construcció
d’una casa de lleure van prendre molt
protagonisme. Amb l’objectiu d’adaptarse als canvis socials i de l’entorn, des de
la Fundació es revisa i actualitza el seu Pla
Estratègic i es realitzen les corresponents
modificacions. El Patronat, en la seva reunió
del 21 de març de 2013, va revisar i aprovar
el Pla Estratègic de la Fundació per al període
2013-2016, pla vigent a dia d’avui.
La Fundació va celebrar el 2 de novembre
de 2010 el nou format d’acte institucional
de “El Dia de la Fundació” realitzat amb la
col·laboració de l’Obra Social d’UNNIMCaixa Manlleu. L’acte va aplegar a més de
150 persones, entre membres del patronat
i Consell Consultiu, professionals, famílies,
representants de l’administració pública –
tant local com nacional- i amics i amigues
de la Fundació, a la sala Auditori del Centre
Cultural de La Roca del Vallès i substituïa
l’anterior model de la Gala Social que tenia
per objectiu recollir recursos econòmics per
a donar suport a la gestió de l’escola. L’acte
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celebració d’un acte institucional. Al llarg de
tots aquest anys s’ha reconegut públicament
el compromís de:
•

1998: Josep Pons i Carrencà

•

1999: Antoni Comas Balldellon

•

1999: Josep Lluís Arimany

•

2000: Francesc Llobet

•

2001: Xavier Quincoces

•

2002: Jaume Gregori

•

2003: Jaume Anfruns i Janer

•

2004: Jordi Pujol

•

2005: Joan Camp i Puigdomènech

•

2006: Pepita Soler i Gramage

•

2007: Mutualitat Ntra. Senyora del
Carme “La Mútua”

•

2008: Pau Puig

•

2009: Obra social “la Caixa”

•

2010: Assumpció Gassó

•

2011: Ajuntament de La Roca del Vallès

•

2012: Esteve Clopés

•

2013: KH Lloreda

•

2014: Vicenç Vacca

A setembre de 2011, la Fundació va reunir
a més de 300 persones entre professionals,
persones amb discapacitat intel·lectual ateses
als centres i serveis de l’entitat, les seves
famílies i amics en general de la Fundació per
celebrar la “Festa de Famílies”, una trobada
festiva i compartir activitats esportives i de
lleure, amb la realització d’activitats esportives
i lúdiques i una gran paella
de germanor per a dinar.
El Patronat, en el seu treball
constant per acomplir amb
els objectius definits al Pla
Estratègic de la Fundació
per al període 2011-2014,
va comprar un terreny
al terme municipal de
Granollers per tal de crear
nous recursos de futur
en el Servei d’Habitatge
per a les persones amb
discapacitat
intel·lectual
ateses a la Fundació. En la
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reunió de juny de 2012, el Patronat va aprovar
el projecte de construcció de la primera fase
del projecte que dotarà a la Fundació de 24
noves places de llar-residència. La segona
fase d’aquest projecte es realitzarà en funció
de la planificació i concertació de places
amb l’ICASS. Amb aquest acord, el Patronat
assoleix un dels objectius definits de creació
de nous projectes en l’àmbit de l’acolliment
residencial ampliant el Servei d’Habitatge. El
dissabte 02 de febrer de 2013, es va realitzar
l’acte institucional de col·locació de la
primera pedra de la nova llar-residència a la
ciutat de Granollers presidit pel President de
la Fundació, Esteve Marqués, i la Consellera
de Benestar Social i Família, Neus Munté, i va
acollir a més d’una seixantena d’amics de la
Fundació, membres del Patronat i el Consell
Consultiu, famílies i professionals. Aquest acte
va donar el tret de sortida a les obres, obres
que es van iniciar a mitjans del mes de febrer
de 2013. A finals de 2013 i inicis de 2014,
les obres de la nova llar es van paralitzar a
causa que l’empresa constructora va entrar
en concurs de creditors. Amb l’objectiu
d’acabar les obres el més ràpid possible,
la Fundació va cercar una nova empresa.
Una vegada acabada la construcció, que es

preveu que sigui el primer trimestre de 2015,
el Patronat de la Fundació estudiarà els
diferents usos que se li pot donar a l’edifici
fins que el Departament de Benestar i Família
de la Generalitat de Catalunya faci efectiu
el seu compromís de concertar les places,
inicialment previst per al segon semestre de
2014.

El Patronat també va acordar que al mes
de juliol de 2012 se signi l’escriptura de
compra - venda del terreny per a realitzarhi el projecte de construcció de la casa de
lleure a la població de l’Escala. D’aquesta
manera, el Patronat també va donar suport
als projectes socials de la Fundació definits
al Pla Estratègic. Aquest nou equipament
té per objectiu oferir un lleure integrador a
les persones amb discapacitat intel·lectual
ateses a la Fundació, sobretot aquelles que
per diferents motius econòmics o socials
tenen dificultats en aquest sentit. Aquesta
casa de lleure està dissenyada per ser un
espai integrador amb el seu entorn i per
gaudir al màxim de les activitats de lleure.
Compte amb una capacitat per a 12 persones
acompanyades de monitors i/o voluntaris.
L’any 2012, la Fundació va celebrar els 20
anys de la seva constitució amb un programa
d’actes que constava de la celebració de la
Festa de les famílies, la celebració de l’acte
anual institucional de El dia de la Fundació,
l’estrena de l’obra teatral “El testament d’en
Nasi” de la Companyia de Teatre FVO i la
creació d’un vídeo institucional recollint els
20 anys de la institució.
Durant el darrer semestre de l’any 2013, la
Direcció General de la Fundació va dur a
terme diferents reunions amb els tècnics
de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i els
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona per a tractar, entre altres temes,
la Modificació Puntual i el Pla Especial
Urbanístic en terrenys propietat de la
Fundació situats al paratge Valldoriolf al
terme municipal de La Roca del Vallès on el
Patronat té previst construir-hi el Centre de
Rehabilitació Funcional i, més endavant, la
nova Residència i Centre de Dia. Així, el dia 6
de novembre del 2013 es va entrar al registre
de l’Ajuntament de La Roca la documentació
tècnica corresponent a la Modificació
Puntual i el Pla Especial Urbanístic. Aquesta
documentació tècnica inclou també la
documentació ambiental, és a dir, l’Informe
de Sostenibilitat Ambiental Preliminar que ha
estat redactat per l’empresa GESMAT. Quan
l’Ajuntament faci l’aprovació provisional,
començarem a treballar amb relació a

l’obtenció de la llicència d’obra per tenirho tot enllestit un cop la institució pública
ens faci arribar l’aprovació definitiva. D’altra
banda, l’Alcalde de La Roca, Rafael Ros, s’ha
compromès a agilitar en la mesura del possible
els processos per a tirar endavant l’edificació
del Centre de Rehabilitació Funcional per
tal que aquest 2015 sigui possible realitzar
l’acte de col·locació de la primera pedra
amb motiu del 50è aniversari de l’Associació
Patronat Comarcal de Pares de persones
amb Disminució Psíquica que avui en dia és
la nostra Fundació. El projecte del Centre de
Rehabilitació Funcional té en consideració la
introducció del Nou Model d’Atenció Diürna
adaptat al Centre Ocupacional dotant-lo així,
de nous espais per a, entre d’altres activitats
i especialitats, fisioteràpia, psicomotricitat i
zones de rehabilitació, i també donarà servei
a la resta de persones ateses als diferents
centres i serveis de la Fundació tan a
l’actualitat com de cara a un futur. El 9 de
maig de 2014, l’arquitecte de la Fundació,
Francesc Sala, es va reunir amb els Serveis
Tècnics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
per a tractar la Modificació Puntual i el Pla
Especial Urbanístic dels terrenys propietat de
la Fundació situats al paratge de Valldoriolf al
terme municipal de La Roca, on està previst
construir-hi, entre altres projectes, el Centre
de Rehabilitació Funcional. L’arquitecte
Francesc Sala va
presentar els canvis
proposats pels Serveis Tècnics i, una vegada
revisats pels tècnics municipals, aquests
van donar el vistiplau i van confirmar que la
proposta entrarà al Ple de l’Ajuntament de La
Roca del dia 29 de maig de 2014 amb un
informe favorable, tal i com l’Alcalde Rafael
Ros ja havia comentat a la Direcció General
de la Fundació. Els grups municipals van
aprovar la proposta de la Modificació Puntual
al ple de l’Ajuntament del dia 29 de maig
de 2014 i, per tant, s’ha aconseguit un gran
avanç amb l’aprovació inicial i es podrà iniciar
la seva exposició pública per a l’aprovació
definitiva.
Pel que fa al Pla Especial Urbanístic dels
terrenys, es va aprovar per Acord de Junta de
Govern de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
del dia 05 de juny de 2014.
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