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Ja han passat 40 anys des de aquell 23 d’agost del 1971
que obria les seves portes els “Talleres Protegidos Amat
Roumens”. De les seixanta persones ateses en aquells
moments hem anat mica a mica augmentant la família
fins als 336 actuals i sumant-hi el personal de suport
i voluntariat arribem a prop de 450. Que gran s’ha fet
aquell taller sorgit de la idea i empenta d’uns pares i
el recolzament rebut més endavant per l’Obra Social de
Caixa Terrassa. Han estat moltes les persones que en
aquests 40 anys hem contribuït amb esforç i treball a fer
créixer i millorar la nostra Fundació. Moltes gràcies a tots
i PER MOLTS ANYS poguem continuar creixent.
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Per una altra banda i potser ja molts sabeu, en el mes
de Juny hi ha hagut un relleu en la direcció del l’Obra
Social de Unnim. La Sra Maria Cardellach que portava
les rendes fins ara s’ha pre-jubilat i ha ocupat el seu lloc
el Sr. Toni Guiñon que fins llavors era el responsable de
comunicació i imatge de la mateixa entitat.
Voldria des d’aquí agraïr a la Sra Cardellach el suport i
dedicació vers la Fundació que hem rebut durant aquests
anys i desitjar-li molta sort en aquesta nova etapa.
Bé, que ràpid passa el temps! , sembla que fos ahir que
estàvem a Nadal i ja tenim les vacances a la cantonada.
És l’hora d’intentar desconnectar dels costums diaris, de
feina i fer quelcom diferent.
Hi haurà uns quants que gaudiran de colònies, altres,
amb familiars o amics aniran a la platja a canviar una
mica el color de la pell o a la muntanya buscant la fresca,
d’altres potser no sortiran però l’important és que gaudim
d’ uns dies de descans i que carreguem piles per afrontar
la tornada amb empenta i il·lusió.
Bones vacances !
JOSEP RIBERA
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Breument
1 D’ABRIL VISITA A LA GRANJA D’AGROFRESC
39 usuaris de la Fupar van visitar la granja Agrofresc a Sallent. El dia va ser esplèndid. Varem
conèixer com es té cura de les vaques i quin és el procés per extreure la llet i elaborar productes
làctics com el mató , iogurts i formatges. Ens van convidar a un tastet de llet fresca i ens van obsequiar amb un mató.
12 D’ ABRIL SORTIDA AL COLL D’ ESTENALLES
El passat 12 d’abril un grup de 19 usuaris van fer una sortida al Parc Natural de Sant LLorenç del
Munt , concretament al Coll d’Estenalles ,per tal de valorar el medi ambient i ser respectuosos en
la nostra interacció amb l’entorn i descobrir la vegetació i fauna característica del parc. de l’autisme i la seva relació amb l’entorn familiar i comunitari.
CONFERÈNCIA:

POSSIBILITAT I RISCOS DE LA SOCIETAT DE LA
INFORMACIÓ I LES XARXES SOCIALS

El passat 4 de maig una vintena de familiars i companys de FUPAR van gaudir de la sessió formativa al voltant de l’ús d’Internet i les xarxes social. Aquesta conferència, realitzada per Carme
Fuentes, Mosso d’Esquadra de la Unitat de Terrassa, ens va permetre conèixer els riscs d’aquests
mitjans i les avantatges que ens ofereixen si en fem un bon ús.
5 DE MAIG -

CONTES I ROSES PER SANT JORDI
Un grup d’onze usuaris acompanyat d’un
monitor va fer una sortida al Parc de Sant
Jordi on un personatge ens va rebre a la plaça
Adelina Gregoriano per passejar pel jardí del
nord , varem observar l’empremta de les
estacions en el jardí , fins arribar a l’era de la
masia Freixa on es va gaudir d’un conte inèdit
i diferent segons l’estació de l’any , teatralitzat
o amb titelles . A més es va poder participar
en activitats d’iniciació en tècniques de visual i
plàstica i jocs psicomotrius.

PARTICIPEM A LA FIRA MODERNISTA DE TERRASSA
Com ja es tradició FUPAR va participar els
dies 7 i 8 de maig a la Fira Modernista. Aquest
any, l’activitat ha consistit en els típics rams
modernistes però amb la incorporació d’un
con fet pels companys de paper reciclat, que
va encantar, i en la construcció d’unes trenes
florals de ràfia, activitat guanyadora en el procés de votacions. Tot plegat va ser un èxit.
Una cinquantena de companys, voluntaris i
col·laboradors han fet Fira i plegats han fet
que aquest dies hagin estat força divertits!!
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FEM DE MARINERS A LA JORNADA DE VELA
El passat diumenge 15 de maig un grup de 17
persones acompanyats pels voluntaris: Yaisa
Garcia, Maria Puigdomènecha, Laia Riera,
Marta Lavado, Rosalia Montenegro, Enrique
Payacan i Azahara Puertas, van gaudir de la III
Jornada al Club Nàutic el Balís.
Com sempre, aquestes activitats funcionen
molt bé i a més, aquest anys ens vem quedar
a dinar a un restaurant que ens van cuidar
molt! Apa, fins la propera
19 I 20 DE MAIG -

CONVIVÈNCIES A SANTA SUSANNA

Com ja és habitual al més de maig es van realitzar unes convivències a Santa Susanna . El
dia 19 es varen fer dos grups , uns van visitar
Corma ( cooperativa de floristes del Maresme
) i altres van visitar els Vivers Lloveres . Posteriorment varem fer unes petites vacances als
Hotels Reymar i Reymar Playa , tot i que els
temps no va acompanyar per banyar-nos a la
platja , si que varem poder fer un bon passeig
per la platja i gaudir dels seus restaurants
self- service.

CONFERÈNCIA:

LES CONDUCTES CONFLICTIVES EN LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL

El dia 8 de juny, al voltant de 60 persones van assistir a aquesta conferència, de gran demanda per
part del entorn. En aquest cas, la conferenciant Natàlia Marco, es va dirigir a les famílies i altres
professional per donar suport en la resolució d’aquest conductes conflictes habituals, amb un estil
força proper i senzill.
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10 DE JUNY -

DIADA DE GERMANOR
AL PARC
DE VALLPARADÍS

15 DE JUNY -

PÍCNIC A LA GRÍPIA

El grup d’usuaris que habitualment participen
de l’activitat de jocs de taula al centre de dia
de la Llar van participar de la diada de germanor al Parc de Vallparadís compartint un
pícnic i una estona de passeig pel parc de les
percepcions .
17 DE JUNY -

AUDICIÓ DE JAZZ

Un grup d’onze usuaris , amants de la música
varen assistir a l’audició de jazz. L’espectacle/
audició va ser molt adequat .Es va fer un recorregut de la història del jazz, mitjançant una
explicació en forma de compte “El petit John”.

Finalment el temps ens va permetre poder
gaudir del pícnic a la Grípia on un grup de 14
usuaris van col·laborar en preparar el foc ,
coure les botifarres i fer l’aperitiu .

PARTICIPACIÓ A LA CLOENDA DEL FI DE CURS DE L’ESCOLA PIA
Com ja es tradició FUPAR va participar els
dies 7 i 8 de maig a la Fira Modernista. Aquest
any, l’activitat ha consistit en els típics rams
modernistes però amb la incorporació d’un
con fet pels companys de paper reciclat, que
va encantar, i en la construcció d’unes trenes
florals de ràfia, activitat guanyadora en el procés de votacions. Tot plegat va ser un èxit.
Una cinquantena de companys, voluntaris i
col·laboradors han fet Fira i plegats han fet
que aquest dies hagin estat força divertits!!

ACTIVITAT DE FESTA MAJOR
Com ja es tradició, des de fa més de deu anys,
Fupar col·labora en la Festa Major portant a
terme una activitat. L’Activitat d’aquest any,
“Fem volar les il·lusions”, consistia en guarnir
unes papallones de cartró en diferents materials.

bracle del Centre de Jardineria de Fupar fins
el 18 de juliol. Des de Fupar volem animar a
que vingueu a fer una visita a Fupar i pugueu
contemplar les papallones volant.

Amb aquesta activitat, el Centre Ocupacional pretén potenciar la màxima participació
possible de persones, potenciant la relació i
integració entre gent del públic i les persones amb disminució. Aquest any hi hagut una
participació aproximada d’unes 150 persones,
entre nens i adults, que han guarnit unes 300
papallones.
Aquestes papallones estaran penjades a l’um-
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A Fons
L’EQUIP DE JARDINERIA RÀPIDA
Dintre de l’activitat de jardineria de la casa,
com ja sabeu comptem amb 2 seccions segons el tipus de servei que se’ns demani: el
servei de jardineria per a grans empreses i
en grans espais, i el servei de jardineria per
a particulars i de petits treballs. Aquest últim
es va segregar del primer fa uns 6 anys quan
vem adonar-nos que calia donar una atenció
específica al client petit, qui busca una atenció ràpida i econòmica, sobretot aquests darrers anys.
Aquest “nou” servei va començar amb un
equip format per un monitor + un operari,
i actualment ja en són dos els equips estables de treball, gràcies a la bona acollida i a
l’entrada constant de treballs específics per
aquesta secció. Els equips formen part del
Centre de Jardineria, des d’on surten la majoria de comandes dels clients.
En un any arriben a fer unes 300
actuacions a casa de clients diferents com poden ser: decoració de patis i terrasses, plantacions diverses, neteges de petites
parcel·les, podes d’arbrat, posades al dia de patis, transports de
materials, instal·lació de gespa
artificial, etc. També tenen diferents contractes de manteniment d’espais enjardinats, on hi
van cada mes. La particularitat
que els caracteritza i els diferencia respecte altres empreses de jardineria és la rapidesa
i agilitat del servei. L’èxit de la
iniciativa els ha portat a atendre
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a prop d’un miler de clients diferents durant
aquests anys, bàsicament tots ells de Terrassa i pobles de la rodalia.
L’horari dels equips és de 9 a 14 i de 15 a 18
h., menys a l’estiu que fan horari intensiu
com la resta de companys jardiners. Tenen
una furgoneta petita retolada amb motius de
jardineria i un camió nou adquirit l’any passat.
Actualment l’equip està format pel Josep, el
Paul, el Gerard i el Tomàs, tot i que compta
amb l’ajuda puntual de la resta de companys
del garden. Des de la revista, aprofitem per
fer-los arribar la nostra felicitació i ànims de
tota la fundació per continuar força anys més
amb la seva tasca tan ben valorada !
DAVID GONZÁLEZ

L’ABANS I EL DESPRÉS
L’equip d’intervenció fem possible la transformació dels espais al aire lliure,convertint
llocs inaccessibles en verdaders pulmons de
les cases, on les famílies poden gaudir del
contacte amb la naturalesa.

tents de veure el canvi i jo (diu somrient)
de veure-ho tant bonic; o al Tomàs li agrada
quan li diuen que treballen tant net i polit a la
vegada, que se sent satisfet al contemplar “
lo chulo que queda”.
Podem veure canvis impressionants en poc
temps; dels espais tristos i deteriorats en
fem paisatges lluents i aprofitables, dels que
sembla que t’atrapin. Els convertim en zones
que es respira llibertat .Tot això ho aconsegueixen amb planificació, esforç, enginy... i
il·lusió

EQUIP D’INTERVENCIÓ RÀPIDA

En concret, en el jardí de la
foto, s’ha fet una enriquidora feina de neteja de malesa, prevenció a llarga durada
de les herbes no desitjades,
i un decorat de pedra i ecotravessa amb una escala per
fer 2 nivells, un lateral de lavandes i l’olivera del centre
ha estat portada de l’antiga
vivenda ja que als clients els
hi porta bons records.
La satisfacció és bidireccional, com comenta en Gerard
, els clients estan molt con-
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DE PRIMERA MÀ
UN ANY PLE D’ACTIVITATS
Durant el mes de juny han anat finalitzant
moltes activitats. Cada una ha estat un petit
projecte on s’han dipositat il·lusions i reptes,
on s’han establert continguts i s’ha escollit la
manera més didàctica de portar-les a terme.
S’ha procurat adaptat les activitats a les persones i s’han escollit els objectius dels programes depenen de les necessitats de cada
un.
Les persones ateses a Fupar són els nostres
principals clients i les que ens fan replantejar
cada dia les intervencions que fem. La diversitat és gran i cal trobar projectes per tothom
i cadascú. Volem aconseguir que la vida de les
persones amb discapacitat sigui tant rica que
els ompli de satisfacció.
Ben segur que quan arriba la fi de les diferents activitats els participants poden recordar
aquells moments més divertits, més emocio-

nants, més intensos,... i també les dificultats
afegides que han viscut al llarg de l’any... ara
toca valorar i expressar novament propostes
engrescadores que permetin tornar a tenir
reptes pel nou curs. La creativitat està assegurada ... que proposem per l’octubre vinent?
Espereu-vos i veureu!!!
MARTA PUIG

FI DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA DEL CENTRE OCUPACIONAL
L’activitat esportiva de la temporada 2010-11
ha finalitzat. Ha estat un curs intents i amb
gran quantitat de novetats!!!
Durant el mes de juny s’ha realitzat quasi bé
totes les cloendes... participació, equip, bona
entesa, disfrutar són les paraules que les
poden descriure millor!!
Aquest curs ha estat un dels més diversos en
quan a activitats esportives: Natació, Fitness,
Indiaca, Bàsquet, Aquagym, Handbol, Petanca,
Tennis Taula, Wii i Tennis.
Des de la revista volem felicitar als esportistes
per l’esforç i als familiars per haver vingut a
animar i disfrutar amb nosaltres.

Al setembre l’esport tornarà amb més ganes i
novetats i amb la intenció de fer gaudir novament als nostres esportistes!
MARC QUINTANA

CLOENDES ACTIVITATS SOCIOEDUCATIVES I ESPORTIVES
Companys i companyes, com bé sabeu, durant
el mes de juny totes les activitats de lleure han
realitzat les seves cloendes amb els lliuraments de diplomes, copes, medalles i sortides
de cap de setmana.
Aquest any ha estat força intens, tots plegats
hem gaudit d’un lleure adaptat als nostres
interessos, inquietuds, amb uns voluntariat
entregat al projecte i amb molta creativitat per
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fer de tot aquest engranatge una experiència
única.

tot ben fàcil. Ara ens queda somiar i fer realitat noves propostes per l’any vinent, som-hi!!

En aquest revista us vull donar les gràcies per
la implicació de tots vosaltres, amb la vostra
assistència, participació i somriure ho heu fet

AZAHARA PUERTAS

UN DÍA DE CALÇOTADA CON LOS COMPAÑEROS DE FUPAR
El pasado domingo día 27 de marzo, fuimos con el taller a las cavas Codorniu a
hacer una calçotada.
Lo primero que visitamos fue el museo, después las cavas. Nos subimos en un trenecito para ver las cavas por dentro, porqué son
muy grandes. Las cavas tienen un jardín
muy bonito y un estanque. Lo que mas me
gusto fue las cavas y el trenecito.

Después de la visita fuimos a comer al Restaurante Canals y Domingo. Nos pusieron de
comer calçots, alcachofas, escalibada, ensalada, carne a la brasa y muchas cosas mas.
Me lo pasé muy bien con mis compañeros,
que son muy simpáticos.
La excursión me gusto un montón y fue
divertida para todos los que fuimos. El día
fue bonito, para mí, porqué fui con mis compañeros. Fue una excursión muy divertida
para todos los participantes.
El restaurante que fuimos estaba muy bien y
es muy bonito. A mi me gustó todo lo de esta
magnífica salida con estos compañeros tan
simpáticos y cariñosos. Disfrutamos de esta
súper-salida en la que te lo pasas muy bien
y que fue una pasada.
JUAN CARLOS TORRES MATA

COLÒNIES AL CÀMPING RESOLRT DE BERGA
El passat 4 de maig, un grup de 24 persones
del Centre Ocupacional, vàrem marxar cap
a Berga amb autocar. Al matí vàrem fer una
excursió al Santuari de Queralt, on vam poder veure l’ermita i unes vistes precioses.
Desprès de dinar ens vàrem dirigir al càmping i cadascú es va acomodar en el seu
bungalow. Durant els 3 dies d’estància, es
va poder gaudir de les piscines del càmping,
de les llargues passejades fins a Berga,
d’excursions pel camp d’algun partidet de
bàsquet.
A més a més, érem responsables de fer-nos
el dinar, el sopar i la resta de tasques diàries (fer els llits, rentar els plats, etc.) És el
tercer any que vivim l’experiència d’anar de

càmping i tots n’esteu contents i esperem
amb impaciència poder repetir l’any que ve.
ELS CAMPISTES
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UN CUENTO...
Hace mucho tiempo, en un pueblecito llamado Hamelín, sucedió algo muy extraño.
Un día, todas las calles fueron invadidas por
miles de ratones que merodeaban por todas
partes, arrasando con todo el grano que
había en los graneros y con toda la comida
de sus habitantes.
Nadie acertaba a comprender el motivo
de la invasión y, por más que intentaban
ahuyentar a los ratones, parecía que lo único
que conseguían era que acudiesen más y
más ratones.
Ante la gravedad de la situación, los prohombres de la ciudad, que veían peligrar
sus riquezas por la voracidad de los ratones,
convocaron al Consejo y dijeron:
-”Daremos cien monedas de oro a quien nos
libre de los ratones”. Pronto se presentó joven flautista a quien nadie había visto antes
y les dijo:
-”La recompensa será mía. Esta noche no
quedará ni un sólo ratón en Hamelín”.
El joven cogió su flauta y empezó a pasear
por las calles de Hamelín haciendo sonar
una hermosa melodía que parecía encantar
a los ratones. Poco a poco, todos los ratones empezaron a salir de sus escondrijos y
a seguirle mientras el flautista continuaba
tocando, incansable, su flauta. Caminando,
caminando, el flautista se alejó de la ciudad
hasta llegar a un río con una gran cascada
y todos los ratones se iban tirando por ella
hasta perderse en el caudaloso río.
Los hamelineses, al ver las calles de Hamelín libres de ratones, respiraron aliviados.
¡Por fin estaban tranquilos y podían volver
a sus negocios! Estaban tan contentos que
organizaron una fiesta olvidando que había
sido el joven flautista quien les había conseguido alejar los ratones. A la mañana siguiente, el joven volvió a Hamelín para recibir

10 |

la recompensa que habían prometido para
quien les librara de los ratones.
Pero los prohombres, que eran muy codiciosos y solamente pensaban en sus propios
bienes, no quisieron cumplir con su promesa:
- “¡Vete de nuestro pueblo! ¿Crees que te
debemos pagar algo cuando lo único que
has hecho ha sido tocar la flauta? ¡Nosotros
no te debemos nada!”
El joven flautista se enojó mucho a causa de
la avaricia y la ingratitud de aquellas personas y prometió que se vengaría. Entonces,
cogió la flauta con la que había hechizado
a los ratones y empezó a tocar una melodía muy dulce. Pero esta vez no fueron los
ratones los que siguieron insistentemente al
flautista sino todos y cada uno de los niños
del pueblo. Cogidos de la mano, sonriendo
y sin hacer caso de los ruegos de sus padres, siguieron al joven hasta las montañas,
donde el flautista les encerró en una cueva
desconocida.
Hamelín se convirtió en un pueblo triste,
sin las risas y la alegría de los niños; hasta
las flores, que siempre tenían unos colores espléndidos, quedaron pálidas de tanta
tristeza.
Pasados unos meses, los prohombres de
Hamelín, junto al resto de habitantes del
pueblo, buscaron al flautista para pagarle
las cien monedas de oro y pedirle perdón y
que por favor les devolviese a sus niños. A
partir de aquél día, los habitantes de Hamelín dejaron de ser tan avaros y cumplieron
siempre con sus promesas.

JUAN GONZÁLEZ

LOS GERANIOS
que florecen durante todo el verano. Es una
planta que florece mejor en una maceta estrecha que en una gran maceta y se debe hacer una poda vigorosa en primavera para que
arranque con más fuerza en verano. Para esta
poda es necesario arrancar las hojas secas
y las muertas por su punto de unión al tallo.
Ahora os doy algunos consejos de cuidado:
• Luz y situación: Necesitan luz en abundancia y no les perjudica la luz solar directa

En esta edición os quiero hablar de los geranios, una planta muy típica en nuestros balcones y terrazas que da color y alegría. Son
plantas de exterior resistentes que se cultivan
en los jardines y sobre todo en los balcones. El
género Pelargonium incluye unas 230 especies y su nombre procede de la palabra griega
pelargos, cigüeña. Con ello se hace referencia
al fruto que recuerda al pico de la cigüeña.
Aunque son plantas de exterior, se pueden
cultivar en interior si disponen de mucha luz.
Existe una variedad que es trepadora, los
pelargonios hederiformes. Se les puede hacer
subir o trepar por una vara o una espaldera
pequeña.
Son plantas con flores de atractivos colores

• Temperatura: Soporta perfectamente
temperaturas altas por encima de los 30º, sin
embargo en invierno conviene que no bajen de
los 10 º
• Riego del Geranio: Riego con frecuencia en
verano, 2-3 veces por semana. El invierno lo
pueden pasar casi sin agua, a menos que la
temperatura suba de los 15 grados, entonces
se tendrá que regar.
• Observaciones: Se debe evitar que les de el
agua de lluvia o del riego directamente sobre
las hojas y flores ya que las pudre. Prefieren
una atmósfera seca.
Bueno ya sabéis, si os gustan los geranios, no
dudéis en ponerlos en vuestros balcones y si
necesitáis ayuda, en el Garden me encontraréis !
JOSE MIGUEL NAVARRO

CLOENDA DEL PRIMER CURS DEL PROGRAMA FORMATIU
“NO PERDIS EL FIL”
econòmica: Vivir bién con mi dinero.
El curs de 7 setmanes de durada ha estat dirigit pel Jordi Hurtado, un excel·lent professional del món de les Caixes d’Estalvi i sobretot
un magnífic company que ha fet de la formació
un espai on intercanviar dubtes, aprendre
estratègies d’estalvi i sobretot ha aconseguit
que passem una bona estona aprenent coses
molt importants!
Durant el darrer trimestre d’aquest curs, hem
donat el tret de sortida a una nova oferta de
formació. En aquest cas, 10 persones han
participat de forma activa en el curs de gestió

Us recordem que quan tornem de les vacances us oferirem dos cursos més: fotografia i
ús d’Internet. Si us voleu apuntar, busqueume i en parlem!
AZAHARA PUERTAS
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EL RACÓ DE LA TREBALLADORA SOCIAL
LA PRESIDENTA DE L’ICD DÓNA SUPORT A UN PROJECTE
CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA EN EL COL·LECTIU DE
DONES AMB DISCAPACITAT
La presidenta de l’Institut Català de les Dones
(ICD), Montse Gatell, ha participat en un projecte pilot de prevenció de la violència masclista en el col·lectiu de dones amb discapacitat realitzat per l’Obra Social de la Fundació
“La Caixa, juntament amb la Confederación
Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos
de España i l’Associació Dones no Estàndards.

la totalitat dels seus drets”.

Ha explicat que “moltes dones discapacitades
pateixen una triple victimització: per dones,
per tenir una discapacitat i per ser víctimes de
violència. Es tracta de persones altament discriminades i que, per tant, no tenen garantits

El projecte posa l’accent en les actuacions de
formació de professionals, i en la sensibilització i atenció a través de tallers a les pròpies
dones.

S’ha destacat el moviment associatiu de les
dones amb discapacitat, “gràcies al qual
coneixem amb major profunditat la situació de
les dones amb discapacitat, la seva alta vulnerabilitat a la violència masclista i les seves
necessitats específiques”.

LA FEAPS CREA UNA XARXA DE JURISTES PER A DEFENSAR
ELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
La FEAPS: Confederació Espanyola d’Organitzacions a favor de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, va presentar el 16 de maig
de 2011 la seva nova xarxa de juristes que neix
amb l’objectiu de defensar els drets de les
persones amb discapacitat intel·lectual.
Tindran com a objectiu principal vetllar per a
què no es vulnerin els drets de les persones
amb discapacitat intel·lectual, assessorant
els jutges, si s’escau, sobre els mecanismes
necessaris per a què valorin els problemes de
les persones amb aquesta discapacitat des de

l’òptica de les capacitats i no des de la prohibició, com es fa en molts casos.
La Xarxa està oberta a col·laborar amb altres
entitats i institucions, l’administració pública
o organitzacions professionals i universitàries
que treballin en la mateixa direcció amb la finalitat d’establir línies prioritàries d’actuació.
JESSICA DIAZ
CRISTINA URBANO
ANNA VALLET

ET DEDICO EL MEU TEMPS
FI DEL SEGON CURS DE FORMACIÓ PEL VOLUNTARIAT
El passat 18 de Juny el grup de voluntariat
va participar en la tercera sessió del curs de
formació i en el dinar de cloenda. Aquest curs
ha donat un pas més en la formació dels nostres voluntaris i en l’intercanvi i aprenentatge
compartit sobre dubtes, estratègies i bones
pràctiques!
Les tres sessions han estat molt ben valo-
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rades i per tant, la proposta és continuar
en aquesta línia, oferint espais de formació,
creativitat i aprenentatge social. Gràcies a
tots vosaltres per participar i aportar millores
continues, com bé sabeu, sou “la canya”!
Una abraçada i bones vacances companys!
AZAHARA PUERTAS

EL PINGÜÍ FA ESPORT
COPA CATALANA DE PETANCA
FEAPS: Confederació Espanyola d’Organitzacions a favor de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual,
va presentar el 16
de maig de 2011 la
seva nova xarxa de
juristes que neix amb
l’objectiu de defensar
els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual.

lorin els problemes de les persones amb
aquesta discapacitat des de l’òptica de les
capacitats i no des de
la prohibició, com es
fa en molts casos.
La Xarxa està oberta
a col·laborar amb altres entitats i institucions, l’administració
pública o organitzacions professionals
i universitàries que
treballin en la mateixa direcció amb
la finalitat d’establir
línies
prioritàries
d’actuació.

Tindran com a objectiu principal vetllar
per a què no es vulnerin els drets de les
persones amb discapacitat intel·lectual,
assessorant els jutges, si s’escau, sobre
els mecanismes necessaris per a què va-
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SELECCIÓ CATALANA DE HOCKEY
Des del Club Pingüí us anunciem que el Comitè d’entrenadors del Special Hockey ha
decidit seleccionar als esportistes Valentí
Cardellach, Xavi Cuadrat i Josep Niño per
a la Selecció Catalana d’Specials que
ha estat convidada a
participar en el Torneig Memorial Walter Mayer d’Special
hockey que es celebrarà els dies 23 i 24
d’agost a Mönchengladbag (Alemània),
emmarcat en els
campionats d’Europa de seleccions.
Es per a tota la comunitat del Special Hockey un privilegi poder participar en aquest
torneig internacional que ajuda a fer un pas

endavant més en aquest projecte. Aquesta
secció esportiva està treballant de valent i
comencem a veure els seus fruits. Ara hi
van 3 jugadors però de ben segur que les
propostes esportives aniran creixent,
fent possible que
tots els jugadors facin mostra del seu
bon Hockey!
Enhorabona a tots
els jugadors de
l’equip, als seus entrenadors i voluntaris!

AZAHARA PUERTAS
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RESULTATS TEMPORADA ESPORTIVA 2010 - 11
Torres, Toni Palà i Josep Busqueta)
- Titanes: 1r classificat (Manolo Morales, Gabriel
Morales i Jose Mª Merino)
- Trueno: 1r classificat (Jose Chico, Jaume Ruiz i
Valentí Cardellach)
- Àguiles: 4rt classificat (Jordi Planas, Miquel Ferreiro i Mercedes Gámez)

La temporada esportiva d’aquest any ha estat
marcada per uns magnífics resultats de totes
les seccions. Es nota que esportistes, entrenadors i coordinadors han fet una bona feina i
han aconseguit que les seccions gaudeixen de
l’esport, enhorabona!!
Pel que fa als resultats, aquests són:
• Petanca: entrenats per: Ivette Vives, Rosalia Montenegro, Anna Iglesias, Mina Cevallos, Ines Clares,
José Puertas i Conchi Rubio

• Bàsquet: entrenats per Verónica Canales
- 2n classificat: Jordi Martinez, Gabriel Molinos,
Ángel Masip, Xavi Cuadrat, Asun Lopez, Georgina
Lloret, German Porras, Rosa Mª Tomàs i Andreu
Munyós
• Tennis Taula: entrenats per Joan Olivares
- Alfons Figueres: 1r Classificat
- Alberto Saco: 5è classificat
- Ramon Verdiell: 2n Classificat
- Ramon Pons: 3r classificat
- Jordi Crespo: 4rt classificat
- Jordi Sabate: 7è classificat

AZAHARA PUERTAS

- Penya Sant Llorenç: 4rt classificats (Juan Carlos

CARA A CARA

UNA ESTONA AMB HELENA
ALCARAZ, VOCAL DE LA
COLLA DEL BITXO
¿Cuantos años llevas en la colla?
26 años
¿Cuanto pesa el
Bitxo?
85 kilos aproximadamente
¿Cual es la mejor
actuación?
La Cercavila de la
Fiesta Mayor de Terrassa
¿Habéis actuado fuera de la ciudad?
Castro, Ulm (Alemania), Tyde… y muchos sitios
más.
¿Cuantos miembros sois en la colla?
70 personas
¿Qué os gustaría hacer este año 2011?
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Acabar el Bitxo nuevo
¿Tenéis pensado hacer algo especial?
Estamos organizando la Fiesta de la Castañada, que es nuestra Diada.
¿Tenéis buena relación dentro la colla?
Si.
¿Qué haces en tu tiempo libre?
Estoy en un grupo de música: SE’N FA UNA
¿Habéis participado en la construcción del
Bitxo?
En la construcción no però si hemos col.laborado pintando.
¿Qué cargo tienes en la colla?
Soy vocal.
¿Qué balance haces del año 2010?
Muy bueno.

Rubén Vazquez

RACÓ D’HORTOLANS
QUI SEMBRA RECULL
Ja és estiu!, com el refrany diu “ tota
cuca viu, i amb el solet tot ha començat
a créixer ràpid . A l’ hort hem tingut una
bona collita, sobretot de patates, pastanagues àpid, alls.

Amb els nens del CEIP Roser Capdevila
hem vist com la planta de la patata es feia
molt gran i quan ja s’estava assecant ens
ho hem passat d’allò més bé remenant la
terra per trobar un món de patates. També ens hem tingut que barallar amb les
males herbes, que creixien per tot arreu.
Ens hem fet un tip de treballar a l’hort,
però ell agraït ens a donat unes bones
amanides d’enciam , pastanagues, àpid i
un petit tastet d’alls.
A l’hort hi tenim plantades unes tomaqueres, pebroteres, síndries, carbasses,
carbassons i melons, esperem fer una
bona collita quan tornem al setembre.
Com aquestes últimes setmanes ja començava a fer una
mica de calor , amb
els nens de P-3 hem
collit maduixes i els
hem ajudat a preparar
un batut. Amb els més
grans hem fet una llimonada i iogurts.

Gaspatxo de maduixes

Preparen les maduixes per triturar. Ho
farem amb la batedora. Afegirem aigua
per facilitar la trituració. Perquè no ens
ha de quedar una pasta, sinó un batut,
més líquid. Llavors passarem pel colador.
I amanirem.
Farem servir un oli d’oliva suau i un vinagre de poma també suau. El que aconseguirem amb això serà intensificar el sabor de les maduixes. Fresquet està molt
bo.
Hi ha gent que prepara el gaspatxo tradicional (ceba, tomàquet, cogombre, etc) i
després hi posa les maduixes

BONES VACANCES !!!
EL GRUP D’HORTOLANS

Com veieu, hem gaudit dels productes que
ens ha donat la terra,
per això volem compartir amb vosaltres
una recepta treta de
l’hort:
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400 I MÉS
Donem la benvinguda als nous companys i companyes de la Fundació:
Paqui Marin, Lidia Tomàs, Oscar
Masip, Laia Riera, Anna Vallet i Trini
Moreno.
De la mateixa manera volem agrair la
col·laboració dels nous voluntaris en
les activitats socioculturals. Aquests
són: Cristina Figueras i Dídac González.
A tots aquests i als que vindran...

Benvinguts a Fupar!!!
Aprofitem l’ocasió per desitjar molta
sort als companys i companyes
Mercedes de Celis, Jordi Martínez
Calvet, Dídac Guardia, Juan Carmona,
Oscar Amo i Miquel Molina. A tots
ells, moltes gràcies per la vostra
feina i fins ben aviat!

Bones Vacances !

pren nota
SETEMBRE

NOVEMBRE

Durant tot el mes: Tornem de vacances i
cal que ens programem els proper curs.
FUPAR t’ofereix moltes possibilitats de
lleure que cal que aprofitis, apuntat!

- Dimecres 23: CONFERÈNCIA:
Discapacitat i Envelliment. A càrrec de
l’Equip d’AVAN Sabadell.

- Dimecres 28: CONFERÈNCIA: Què fem
durant el temps de lleure? A càrrec del
Sr. Josep Bernabé, de la Sra. Susana
Borderia i la Sra. Lydia González

OCTUBRE
- Dimecres 26: Com solucionar les dificultats de conducta d’una forma positiva. A
càrrec del Sr. Pau Gabarella.
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DESEMBRE
Divendres 16: Sopar de Nadal Companys
de FUPAR ens trobarem per gaudir d’una
nit de festa al voltant de l’arribada del
Nadal
Diumenge 18: Espectacle de la companyia
Protagonistes Nosaltres al Centre Cultural
de Unnim Caixa Terrassa

