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BreumeNt
¡UN AÑO MáS SOMOS MAGOS!

MITJA MARATÓ

El domingo por la tarde a las tres y media me encontré con los 
compañeros de Fupar. Íbamos todos iguales vestidos de azul 
como el Patge Xiu Xiu. Estaba todo muy ordenado y después 
de vestuario pasamos a maquillaje, donde nos pusieron bien 
guapos. Después fuimos al teatro de l’Escola Pia a esperar a 
que fuera la hora de subir a la carroza. Cuando fue el momento 
nos llamaron por megafonía y fuimos a subir a la carroza de 
Mickey Mouse.

Cuando llegó la hora de salir empezaron los nervios y fuimos 
a dar un paseo por todo el centro repartiendo caramelos a 
los niños y niñas. Había mucha gente con bolsas, paraguas 
y cestas para coger caramelos. Todos los niños sonreían y se 
les veía felices. Ha sido una experiencia muy bonita que me 
gustaría repetir algún día.

Un any més el passat diumenge 18 de gener vam participar 
com a voluntaris i esportistes a la cursa Santi Centelles i a 
la Mitja Marató Ciutat de Terrassa. En aquesta ocasió hi van 
participar uns 5000 corredors i corredores dels que ens vam 
encarregar que no els faltés cap ampolla d’aigua a l’arribada. 
Un any més ha estat un plaer col·laborar amb l’AE Mitja Marató, 
que ens dóna la oportunitat de participar en un esdeveniment 
d’aquesta magnitud!

ALBERTO SACO
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¡UN AÑO MáS SOMOS MAGOS!

APROPA CULTURA

AGILITY

CARNAVAL 2015

EL GEGANT dE MANUALITATS

MITJA MARATÓ

Un trimestre més hem tingut accés a veure espectacles al Centre Cultural 
a un preu social gràcies al programa Apropa Cultura. En aquesta ocasió 
ha estat un espectacle de màgia amb molta trajectòria, Hausson. La 
Pepa Plana i en Toti Toronell amb el seu espectacle despistats, dos 
pallassos amb un fill en comú. I un grup de bojos amb instruments a 
les mans que ens han fet pujar l’adrenalina, Marabunta. Ens encanta poder participar d’aquestes 
iniciatives culturals i anar als espectacles que no aniríem sense aquests programes.

Hola, som en Cantero, el Conrado, el Víctor, l’Elena, el Jorge, la Mònica, el Jordi, el Francesc i la 
Laia. 

Cada dijous a la tarda ve el Jaume amb un gos que es diu Kiro. Muntem un circuit per al gos, li 
fem donar la pota, li fem fer la volta, el fem saltar i li donem xutxes. 

Per acabar les sessions netegem la Kiro amb un raspall, colònia i el posem ben guapo. A l’activitat 
d’Agility ens ho passem molt bé!

El sábado día 14 de febrero 
estuvimos a las 3:30h en el Fupar 
y nos fuimos hasta la Renfe. Allí 
estuvimos esperando hasta que fue 
la hora de salida, a las 6,30 de la 
tarde. Este año la carroza ha sido 
muy bonita, era un pastel enorme 
cortado por la mitad. Con la gente 
del Esplai de Bonaire este año hemos 
celebrado los 25 años e íbamos de bodas de plata, nosotros éramos los invitados de la boda. 
Había unos muñecos muy grandes que eran los novios, estaban muy lindos y guapos. Estuvimos 
preparando un baile para hacer delante del jurado en el que hacíamos corazones con las manos.

La actividad se acabó más o menos a las 9:30h de la noche. Fue muy divertido y un poco 
cansado, lo recomendamos para el año que viene!

Amb el grup de manualitats aquest curs ens hem proposat fer 
una manualitat molt gran, enorme! Hem decidit fer el Gegant 
per Fupar, concretament una Geganta. La historia va començar 
al setembre amb la programació on ens proposàvem fer alguna 
manualitat tots junts. Al decidir que volíem fer un gegant vam 
anar de visita per veure què hi ha sota les faldilles i saber com 
construir el nostre. De moment tenim les mans i el cap de cartó 
pedra… a veure si el podem inaugurar cap a final de curs!

LAIA BOTEY

ALBERTO SACO Y MERCÈ CODINA

GRUP DE MANUALITATS
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CICLE dE CONFERÈNCIES I TALLERS 2015

PROTAGONISTES PARTICIPA A LA MOSTRA d’ART SOCIAL

El dilluns 23 de març es va donar el tret de sortida al Cicle de conferències i Tallers 2015, gràcies 
a la magnífica exposició del Grup SAAC de FUPAR. Aquest equip format per Anna Sanglas, Marta 
Saavedra, Adrià Comas, Esther Ávila i Raquel Caballero, ens va permetre conèixer els Sistemes 
Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC) com a mitjà per a fomentar la comunicació i 
el desenvolupament personal. 

A més, es van exposar alguns dels recursos existents pel suport a la comunicació i es va presentar 
el projecte propi TEComunic@, liderat per FUPAR des de 2012. Enhorabona companys!

El dijous 5 de març al matí, Protagonistes Nosaltres 
va presentar A trenc d’Alba a la 8a Mostra d’Art Social 
de Mataró!

Una nova i gran experiència per a tots els artistes, 
músics i voluntaris que formen part de la companyia! 
Els resultat ha estat molt bo i això ens anima a 
continuar assajant de valent! 

Si els veieu no dubteu en felicitar a: Jordi Planas, 
Josep Busqueta, Gemma Roig, Gemma Montaña, 
Antoni Palà, Olga Lao, Quim Amat, César Rámos, 
Isidre Martínez, Ada Aguado, Antoni Icart, Jacobo 
Maldonado, Ricard Segura, Àngel Gómez, Marta 
Díaz, Denis Álvarez, Miquel Rodríguez, Ángel Pérez, 
Susana Borderia i Marc Vázquez.
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Com ja coneixeu, des de setembre de 2014 el voluntariat de FUPAR gaudeix d’un programa de 
Formació Contínua força ric!

Durant aquests primers mesos de 2015 hem gaudit de sessions al voltant de:
· SOCIOSEXOAFECTIVITAT I DISCAPACITAT: 20 de gener amb Gemma Deulofeu. 
· EL MOVIMENT COM A EINA EDUCATIVA: 19 de febrer amb Jordi Lázaro. 
· ÉTICA I VOLUNTARIAT: 19 i 24 de març amb Josep Tresserras. 
· I continuarem amb...MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES: 14 i 21 de maig                  
  amb Luci Morera

En paral·lel s’ha iniciat el Programa de Formació Inicial adreçat al voluntariat novell d’aquest 
curs, amb l’objectiu general d’aplicar els aspectes psicopedagògics i grupals implicats en el 
procés d’acompanyament socioeducatiu i desenvolupament competencial en espais de lleure. El 
programa està format per 4 blocs dissenyats per Román Robledo i Azahara Puertas:

· Processos Psicològics Bàsics: 12/3/15 
· Sociologia i creació de la identitat: 11/4/15 (matí) 
· Pedagogia: 11/4/15 (tarda) 

· Dinàmica de Grups: 16/5/15

Això de reciclar-se és fantàstic, aprenem de tot!

et DeDICO eL meu temPS
EL VOLUNTARIAT dE FUPAR ES RECICLA!

AzAhARA PUERTAS
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A FONS
AUXILIAR dE MESTRE EN EdUCACIÓ INFANTIL

Per a portar a terme plans centrats en les persones es 
necessària la col·laboració amb altres Institucions de la 
comunitat per a que la persona amb discapacitat pugui 
obtenir respostes a les seves necessitats particulars. 

La inclusió és un medi fonamental per a aprendre a 
viure junts i aprendre a ser. Aquest mes de març s’ha 
iniciat una inclusió en una escola. En aquest cas, el 
Xavi Garcia, del Centre Ocupacional està realitzant 
tasques d’auxiliar de mestre d’informàtica a l’Escola Vedruna de Terrassa. Algunes de les seves 
funcions són preparar la sala d’informàtica i els ordinadors, acompanyar als infants en els seus 
primers passos a nivell d’informàtica i ús del ratolí i gestionar possibles dubtes o errades dels 
nens/es en el funcionament de l’ordinador.

Cal mencionar, la bona acollida i predisposició tant per part dels nens i nenes de P3 i P4, com de 
l’educador d’informàtica (tutor del Xavi en la inclusió) i equip directiu de l’Escola.

ANNA SANGLAS

rACÓ D’eNtreVISteS

JUAN GONzáLEz

Juan González, un dels nostres periodistes ha estat treballant en l’entrevista que us presentem 
a continuació. En aquest cas és a la llibretera de l’avinguda Abad Marcet

¿Qué es un cuento?

Pues un cuento es una historia que los padres 
han contado a sus hijos a los largo de las 
generaciones. Normalmente son animalitos y 
tienen un final que hace aprender algo a los 
niños.

¿Qué cuentos tenéis?

Tenemos muchísimos cuentos y de varios 
tipos, tanto para niños como para adultos.

¿Cuál es tu libro favorito?

La Sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón

¿Cuántos libros calculas que has 
vendido en tu vida?

Uuufff, muchísimos ¡En toda mi vida seguro 
que más de tres mil!

¿Has escrito algún libro?

Uy, no… ya me gustaría.

¿Te gustaría trabajar de otra cosa o en 
otro sitio? ¿En qué sitio?

Sí, me gustaría ser actriz.

¿Qué prefieres; los libros con texto, con 
dibujos o con letra y dibujos?

Me gustan los libros con texto y dibujos, pero 
para leer en mi tiempo libre prefiero los libros 
con dibujos.
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ENTREVISTA A L’ALBA COLET

En aquesta ocasió Jose Antonio Sánchez entrevista a l’Alba Colet per conèixer una mica més la 
seva feina a l’escola treballant com a mestre auxiliar d’Educació Infantil.

¿Cómo se llama el colegio donde das clases?

El colegio se llama Ginesta.

¿Cuánto tiempo llevas como profesora?

Yo llevo tres años.

¿Qué tipo de actividades soléis hacer?

Hacemos gimnasia para que se adapten los niños, 
juegos y música para que se relajen y hacemos 
como una muralla para que la destruyan. También 
les cantamos canciones para entretenerlos.

¿Hay alguna actividad que a los niños no les 
guste?

Los niños son muy pequeños y todavía no tienen muchas preferencias, pero les encanta cantar 
canciones y jugar.

¿A qué hora terminan las clases?

A las cinco de la tarde vienen las familias a recogerlos.

¿Qué titulación tienes?

Estudié un programa para trabajar de administrativa, hice prácticas en la oficina del colegio y 
cuando vi a los maestros quise hacer lo mismo. Después de un tiempo de intentarlo lo conseguí.

¿Qué edad tienen vuestros alumnos?

Mis alumnos tienen entre 1 y 3 años y algunos no llegan al año.

¿Por qué te gusta tanto ser profesora?

Porque me gustan los niños, jugar y es una faena que me hace sentir muy útil.

¿Son buenos alumnos con vosotros?

La mayoría de niños son buenos pero hay alguno un poco gamberro que a veces dice palabrotas 
o hace alguna travesura.

¿Practicas algún deporte en tu tiempo libre?

Practico el hockey, juego de portera en el Atlètic y me gusta mucho. A veces también voy al 
gimnasio.

JOSE ANTONIO SáNChEz
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Olga Lao en aquesta edició coneix i ens presenta 
algunes coses més de la Jessica Díaz, Treballadora 
Social de Fupar:

OLGA LAO

¿A quién atiendes?                                                                                                                                        
A trabajadores del centro especial, a 
usuarios del centro ocupacional y a personas 
con el programa autonomía en el hogar y a 
sus familias

¿Cuántos años llevas trabajando en 
Fupar? ¿Por qué decidiste trabajar en 
Fupar y no en otro sitio?

Ahora hace siete años que trabajo en Fupar. 
Decidí trabajar aquí porque antes trabajaba 
en un fundación tutelar y venía de visita a 
Fupar y ya entonces me gustó mucho cómo 
funcionaba esta fundación.

¿Cómo es tu trabajo cada día. Se te 
hace muy pesado?

A veces muy intenso, pero es entretenido y 
nunca se me hace pesado.

¿Cuántos títulos tienes? ¿Dónde 
estudiaste la carrera?

Estudié la diplomatura de Trabajo Social en 
Barcelona, el Ciclo Formativo de Integración 
Social y ahora estoy estudiando un máster 
en Programación Neurolingüística.

¿Cuál es tu película favorita?

Mis películas favorita son Jurassic Park 
o Gremilins 2. Mi director favorito es M. 
Night Shyamalan, es el que hizo Señales, El 
Protegido o la película que me encanta que 
es La joven del Agua.

¿Qué tipo de lectura te gusta?

Las novelas de intriga. Me gustó muchísimo 
un libro de Gustavo Malajovich llamado El 
jardín de bronce.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Jugar al paddel y ver películas.

¿Dónde vives?

Desde siempre vivo en Sabadell. Durante un 
tiempo estuve viviendo fuera, en la Amtella 
de Mar, y volví para trabajar en Fupar.

¿Qué tipo de música te gusta?

Me gusta todo tipo de música, siempre 
depende del momento. Me gusta un grupo 
que se llama Dorian o La Mala Rodríguez.   
Me encanta la música para el bailoteo y la 
bachata, pero no sé bailarla, me gustaría 
aprender.

¿Qué tipo de comida te gusta?

Me gusta la comida mejicana, si por mi fuera 
comería nachos todas las semanas!

¿Sabes cocinar?

Me defiendo, aunque no me gusta mucho 
cocinar.

¿Tienes mascotas?

No, soy alérgica a los perros y a los gatos. 
Aunque me encantaría tener un gato 
egipcio.

¿Cuántos años tienes?

32 años.

¿Te haría ilusión casarte algún día?

No, los anillos son para las princesas.

¿Te gusta viajar?

Sí, me encantaría viajar a Japón.

ENTREVISTA A JESSICA díAz
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La Fupar vol que els seus treballadors s’impliquin no 
únicament en tasques productives si no en tasques de 
funcionament i com a formadors entre iguals en entorns 
laborals .

Així doncs un grup de set operaris de les seccions industrial, 
garden, jardineria, neteja d’exterior i d’instal·lacions i 
rentatge han volgut participar voluntàriament en la formació.

La formació es va iniciar el 8 d’octubre i va finalitzar el 21 de 
gener. Es tractava de prendre consciència de la situació laboral avui dia, tenir una actitud activa 
a la feina i millorar les habilitats de relació amb companys mitjançant activitats variades com 
debats d’opinió a partir de visionats de vídeo, jocs de rol playing, etc.

Un cop feta aquesta formació voldrem que aquests companys de suport prenguin part activa 
quan hi hagi noves incorporacions a la secció, qui millor que un company que ja està treballant 
i ha passat per aquesta experiència per donar ajuda als nouvinguts?

La crisis ha traído que la gente se quede sin trabajo y sin dinero. Ha hecho que la gente 
busque en la basura de los contenedores ropa, chatarra o comida. Algunos niños comen en los 
comedores de los colegios la única comida del día. 

Hay gente que se aprovecha de los trabajadores y desahucian a la gente de su casa por no poder 
pagar la hipoteca.

La crisis ha traído mas cosas malas, por ejemplo que algunos político roban dinero de todos 
nosotros. Porque hay poca faena y mucho paro.

FORMACIÓ dE “COMPANYS dE SUPORT“

LA CRISIS

De PrImerA mà

ISABEL SERRANO

ERICA ABREU



10 |

CUPCAKES

PREPARACIÓN dE LOS ROSCOS dE SEMANA SANTA

Un cupcake es una pequeña porción de tarta para 
una persona. Se hornean en un molde igual que el 
de magdalenas y muffins. En el molde se colocan 
unos papeles llamados cápsulas.

Normalmente es confundido con los muffins y con las 
magdalenas, aunque presentan muchas diferencias.

Este postre surge en el siglo XIX. Antes de que surgieran los moldes especiales para cupcakes, 
solían hacerse en tazones o cazuelas de barro, siendo este el significado de su nombre en inglés 
(cup y cake) que significa pastel en una taza. También existe otro origen para su nombre, 
derivado de la forma de medir los ingredientes empleados para su elaboración.

La receta base de un cupcake es la misma que la de cualquier otra tarta: mantequilla, azúcar, 
huevos, levadura y harina. La mayoría de las recetas para tartas pueden servir, y debido a su 
reducido tamaño se realizan más rápido que una tarta común. Es muy habitual en cumpleaños 
y celebraciones, dado a que es llamativo, permite una infinidad de sabores distintos y suelen 
gustar a todos.

La decoración habitual de los cupcakes consta de un frosting, que suele ser una crema de 
mantequilla. Se suele poner con una manga pastelera con una boquilla, aunque también se 
puede extender con una espátula.

CuINeteS

180 grs de azúcar 105 grs de zumo 
de naranja

80 grs de aceite de
oliva

4 huevos 1 kg de harina 2 sobres de  
levadura

Ralladura de un limón 1 cucharada de canela Aceite de girasol 
para la fritura

INGREDIENTS:

MARI CARMEN PÉREz
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PREPARACIÓ:

1. Batimos los huevos con el azúcar.

2. Añadimos el zumo de naranja y mezclamos.

3. Volcamos el aceite con la ralladura de limón, la 
canela y el anís, volvemos a mezclar.

4. Comenzamos con la harina que la iremos echando 
poco a poco, cuando nos cueste seguir trabajando con 
las varillas las quitamos y volcamos nuestra masa de 
roscos en una superficie enharinada.

5. Sobre la masa de roscos añadimos más harina y la 
levadura, continuamos amasando.

6. Para finalizar vamos cogiendo pequeñas porciones de masa y hacemos bolas girando entre las 
palmas de las manos, después hacemos un hueco en el centro con el dedo. Es recomendable que 
el hueco sea grandecito porque al freírlos los roscos van a duplicar su volumen y por lo tanto el 
agujerito se irá empequeñeciendo.

Ahora llega el momento de freírlos en el aceite que previamente habremos calentado. Freiremos 
los roscos de semana santa en aceite a temperatura media, y daremos la vuelta cuando estén 
dorados. Una vez dorados nuestros roscos los sacamos y dejamos sobre un papel absorbente 
para quitarles el exceso de aceite, seguidamente los bañamos en la mezcla de azúcar y canela.

OLGA LóPEz

PASSAtemPS
En aquesta edició et proposem un repte! Ajuda a Sant Jordi a trobar el seu camí fins al drac 
perquè li pugui regalar el llibre!
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dINCAT: SERVEI dE SUPORT FAMILIAR – RESPIR EN 
ENTORNS COMUNITARIS.

LA VALORACIÓ dE dEPENdÈNCIA INTENTARÀ TENIR EN 
COMPTE LA dISCAPACITAT

Dincat posa a l’abast de les famílies un servei de suport en una xarxa d’entitats Federades (Esplais, 
Centres d’Atenció diürna...), que organitzen estades Respir amb places en entorns comunitaris 
(es porten a terme a cases de colònies, albergs i/o hotels ...), on la persona amb discapacitat 
podrà pernoctar durant els dies que la família ho requereixi. Les famílies poden utilitzar aquest 
servei un màxim de 10 dies l’any, sempre i quan no hi hagi una situació d’emergència que 
justifiqui una major demanda.

Quin és el procediment per fer la demanda de servei?

Per poder accedir al programa la família ha de fer arribar a Dincat de manera presencial, per 
correu electrònic a respir@dincat.cat o per fax al 93.490.96.39 la següent documentació:

1.- Protocol de Sol·licitud de servei (a omplir per la família)

2.- Protocol d’Informe Social (a omplir pel professional de referència de la família)

3.- Protocol de Coneixement de l’Usuari (a omplir per la família)

Aquesta modalitat d’estades està subvencionada per la Diputació de Barcelona i l’Institut 
Municipal de la Discapacitat (Ajuntament de Barcelona).

Quins altres serveis ofereix Dincat?

 - ESTADES RESIDENCIALS: es porten a terme des de serveis residencials.

 - ESTADES A ENTORNS COMUNITARIS: es porten a terme a cases de colònies, albergs i/o hotels.

 - SERVEI DE PERSONAL DE SUPORT: Cangurs i Acompanyaments

eL rACÓ De LA treBALLADOrA 
SOCIAL

EQUIP DE TREBALLADORES SOCIALS

A principis del mes de març es va presentar a Barcelona una nova proposta de barem de valoració 
de la dependència i la discapacitat, que ha estat desenvolupada pel Departament de Benestar 
Social i Família amb la col·laboració del Parc Sanitari Pere i Virgili i la Universitat de Barcelona.

Aquest és un instrument l’objectiu del qual és establir un barem més concís a l’hora d’assignar 
els recursos, serveis i prestacions existents al Sistema Públic de Serveis Socials (SPSS) per a les 
persones amb qualsevol tipus de discapacitat reconeguda.

Una de les altres diferències amb l’instrument de barem actual és que la valoració es basa en les 
capacitats de la persona, és a dir, en allò que pot fer.

La Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP) va destacar que 
és “un model més atent amb la dignitat”.

Durant l’any 2014 i l’any 2015 s’està realitzant la prova pilot per poder establir un barem 
definitiu.
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SELECCIÓ ESPANYOLA 
d’HOCKEY

MASTERCLASS TENNIS 
TAULA

CAMPIONAT dE CATALUNYA  dE BÀSQUET

eL PINGÜÍ FA eSPOrt

El proper mes d’agost de 
2015 es celebra a Londres 
un partit amb la selecció 
espanyola d’hockey i han 
seleccionat a un jugador 
de l’Egara – Fupar, 
l’Alfonso Duran. Si el veieu 
feliciteu-lo i doneu-li molta 
sort! 

Segur que serà una 
experiència molt enriquidora i podrem veure 
molt nivell d’hockey.

L’equip de tennis taula ha fet una visita al 
Casal de la Gent Gran de Can Roca per fer 
una masterclass de tennis taula. Ens han 
ensenyat la tècnica de tallar la pilota i fer 
topspin.

Es tracta de tècniques per millorar el nostre 
nivell de joc i donar efectes a la pilota. 
Estem convertint els nostres jugadors en 
autèntics campions!

El dia 8 de març vam anar a jugar el Campionat de 
Catalunya de bàsquet amb l’equip Pingüí (Georgina 
Lloret, Rosa Tomàs, Àngel Masip, Asun López, Gabriel 
Molinos, Germán Porras, Jordi Martínez, Xavi Cuadrat, 
Andreu Munyós i Luis Sobrino) i acompanyats pel Carlos 
Moriana i l’Aida Hernández. 

Els entrenadors van cridar i animar molt per aconseguir 
la segona posició!

COPA dEL REI I LA REINA d’HOCKEY

El passat divendres 14 de març amb l’equip 
d’hockey vam fer una sortida al Atlètic Club 
per veure uns partits de la copa del Rei i 
la Reina d’Hockey herba. Jugava l’equip 
masculí de l’Egara que després de lluitar 
molt va obtenir una derrota contra el RC 
Polo (0-2) i l’equip femení del club blanc i 
blau que va acabar el seu partit en victòria 
(3-2) contra l’equip madrileny SPV.

Aquesta activitat va ser molt interessant 
per nosaltres, ja que vam veure hockey de molt alt nivell i molt a prop de casa nostra.



14 |

SOM-HI: L’ESPORT COM A MOTOR d’EQUITAT 
d’OPORTUNITATS
A l’anterior revista us explicàvem que es va celebrar la setmana de l’esport inclusiu de Club 
Pingüí. En aquella ocasió us parlàvem de Pingüí-Pong i del Torneig d’Hockey 4All.

En aquesta ocasió us volem parlar de la I Melè de petanca inclusiva i del Ier Torneig de bàsquet 
All Stars.

I Melè de Petanca Inclusiva

Es va celebrar el matí del dissabte 13 de desembre a les 
pistes de petanca del Casal de la  Gent Gran de Can Roca. 
Va ser una jornada on entre tots els participants es van 
formar tripletes i es va organitzar una competició en forma 
de lliga. Finalment es van imposar amb una claríssima 
victòria la tripleta formada per Miquel Ferreiro, Josep 
Busqueta i Raquel Rubert.

1er Torneig de bàsquet All Stars

La primera edició del Torneig de bàsquet AllStars es va 
celebrar al pati de l’escola Mare de Déu del Carme la tarda 
del 12 de desembre i va comptar amb la partició de:

- L’escola Vedruna

- L’escola Mare de Déu del Carme

- L’escola Cultura Pràctica

- El Club Pingüí

Entre les 4 entitats vam ser unes 70 persones i es van 
fer 4 equips (groc, blau, vermell i verd) que van competir 
entre ells en forma de lligueta. Finalment va guanyar 
l’equip Blau.

En aquestes dues iniciatives calculem que van participar 
unes 100 persones i n’estem molt contents. En els dos 
casos hi va haver molt bon ambient i cap problema. Una 
experiència que de ben segur repetirem l’any vinent!

Aprofitem l’ocasió per agraïr especialment la col·laboració 
de l’escola Mare de Déu del Carme i del Casal Can Roca 
per la cessió de pistes i el Consell Esportiu per facilitar-nos 
l’arbitratge.  

CAMPIONAT TERRITORIAL dE NATACIÓ

El diumenge 29 de març vam participar al Campionat 
Territorial de Natació celebrat a Igualada al pavelló 
de les Comes. En aquesta edició hi hem participat 
amb 5 esportistes que han competit en les diferents 
disciplines i modalitats. Tots han fet molts bons temps. 
Els acompanyants han estat el Víctor Pérez i la Tania Díaz.
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Els dies cada cop són més llargs, fa menys fred i ja es comença a notar que s’acosta la primavera. 
Ara és el moment de començar a plantar tot allò que recollirem durant els mesos d’estiu. Al mes 
de març podem començar a plantar patates. Si teniu un hort urbà, una bona solució al problema 
d’espai, és plantar cada una de les mates en testos alts o bé en cubells als quals, prèviament, 
haureu fet forats per garantir un bon drenatge. Amb l’arribada de la primavera arriba el temps 
de plantar albergínies, pebrots, tomàquets, carbassons, mongetes i cogombres. També podeu 
seguir amb el cultiu de pastanagues, raves i enciams. Assegureu-vos sempre de deixar prou 
espai entre les plantes perquè puguin crèixer bé i donar bons fruits. Això si, seguiu sempre 
les normes de les rotacions si no el vostre hort no tindrà prou nutrients i no us creixeran les 
verdures.

A part de les verdures també hi ha alguns arbres fruiters que podem tenir a casa. Pels que 
tingueu terreny, la varietat és enorme. Si teniu un balcó o una terrassa, hi ha algunes espècies 
adequades a aquest tipus de cultiu. Els fruiters més adients per plantar en test són la pomera, la 
perera, el kiwi, la figuera així com els llimoners i el kumquat. Els arbres fruiters és millor plantar-
los en testos de 30 a 50 l. de terra. Aprofiteu una visita al garden per trobar alguns d’aquets 
arbres fruiters. I que podem fer si tenim un excés de fruita? Podem fer confitura, melmelades o 
compotes.

Aquí us deixem una recepta de melmelada de poma i canyella però també podeu fer-la amb 
qualsevol altra fruita.

INGREDIENTS:

2 kg de pomes, 500 gr de sucre (si us 
agrada més dolça ni podeu posar una mica 
més), aigua, 1/2 culleradeta de canyella i 
de nou moscada i suc d’una llimona

PREPARACIÓ:

Es renten les pomes i es tallen a trossos, 
traient el cor, però sense pelar. Es posen 
en una olla grossa. Es cobreix d’aigua i 
s’escalfa a foc mitjà tapat, fins que les 
pomes es posin toves.

Es passen les pomes per un colador per treure el líquid que sobra i es tornen a posar a l’olla. 
Guardeu una mica d’aquest líquid per si després la melmelada necessita una mica més d’aigua.

S’afegeix el sucre, la canyella i la nou moscada. Es deixa a foc baix, remenant, fins que el sucre 
es desfà. Quan ja es tingui la consistència desitjada (es pot afegir l’aigua anterior) es passa 
la batedora per triturar les peles i si han quedat trossos molt grossos. Finalment posem la 
melmelada en pots de vidre i els fem bullir durant 25 minuts al bany maria.

Un cop refredada ja podeu fer-la servir per untar unes torrades o per fer pastissos de poma. 
Bon profit!

ARBRES FRUITERS I MELMELAdA

rACÓ D’HOrtOLANS

EQUIP D’hORTOLANS
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PreN NOtA

- Cap de setmana 9 i 10: Fira Modernista 
de Terrassa.

- Dimarts 12,19 i 26 de 16 a 17:30 a 
PRODIS: Treballem els Trastorns de Con-
ducta dels nostres familiars (Taller dirigit a 
familiars i/o tutors de persones amb DID, 
cal inscripció prèvia)

- Dijous 14 i 21 de 17:30 a 19h: Mediació 
i resolució de conflictes (Taller dirigit al vo-
luntariat de FUPAR, cal inscripció prèvia)

- Diumenge 31: III Torneig Triple Parets 
(Parets del Vallès)

- Dilluns 15 a les 17:30h: Eines per el ben-
estar (Conferència dirigida a familiars i entorn 
comunitari)

- Durant tot el mes:
Assessorament per cercar possibilitats d’oci 
en espai de vacances.

- Finals de juny: fi d’activitats socioeducati-
ves i esportives.

- Dissabte 25: 1r Torneig Sant Jordi de Speci-
al Hockey+ Ciutat de Mataró.

- Dimarts 14,21 i 28 de 18 a 19:30h: El pa-
per dels infants familiars de persones amb 
Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupa-
ment (Taller dirigit a joves d’entre 12 a 15 anys, 
cal inscripció prèvia)

ABRIL:

MAIG:

JUNY:

En aquesta edició de la revista donem la benvinguda a Daniel Martí, Laura Ferrés 
i Elena Farell que donen recolzament a la Fundació des de fa uns mesos!
També volem agrair la col·laboració de nou voluntariat en les activitats de Lleure. 
Aquests són: Sara Baeza, Miquel Rodríguez, Carlos Álvarez, Denis Álvarez, Àlex 
Fargas i Verónica Bella.

A tots ells: Benvinguts/des a FUPAR!

I alhora, aprofitem l’ocasió per a desitjar molta sort en el seu nou camí a Pau 
Catalan, Basilio Sandoval, Carlos Gordillo i Juan Jesús Delgado.

400 I mÉS


