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Pessebre realitzat pel Centre Ocupacional Desembre 2002

EDITORIAL
ANY EUROPEU VS ANY FUPAR
Estem a les acaballes del 2003, declarat Any Europeu de les
Persones amb Discapacitat. Seria hora de fer balanç de les
activitats que s’han desenvolupat per celebrar aquesta efemèride. Però com molts de vosaltres m’heu sentit a dir, pels
qui treballem per aquest col·lectiu no hi ha anys especials,
sinó dies especials, doncs la nostra feina és un cúmul d’interaccions diàries que contribueixen a consolidar la integració
en la societat de les persones amb discapacitat.

A les acaballes d’aquest ANY EUROPEU,
ens trobem a les portes d’un fet important
i transcendent. L’ANY del TRASLLAT, any
decisiu per a nosaltres, que a partir del
proper setembre ha de canviar el rumb de
la Fundació així com el del col.lectiu de persones que l’integren.

Val a dir però que l’efecte mediàtic de l’Any Europeu ha ajudat a què la nostra societat s’hagi fet més permeable a les
necessitats que presenta el col·lectiu de persones amb discapacitat, impregnant-se de la seva realitat, tot i que encara
estigui lluny de poder atendre-les totes.
En aquest context nosaltres hem seguit aportant el nostre
granet de sorra tant des de la comissió que el municipi va
crear a l’efecte, com a través de les pròpies actuacions,
per tant més que tancar balanç fem un ròssec (sumem i
seguim).

Com sabeu, d’ençà de l’acte de col.locació
de la primera pedra celebrat el passat 14 de
febrer, continuen a bon ritme les obres de
construcció de la nova seu. Les partides
executades fins ara: enderrocs, moviments
de terres, murs pantalla i fonamentació, estructura prefabricada de formigó i actualment
es porten a terme els treballs de muntatge dels
tancaments prefabricats, paleteria i metallisteria.L’import de les partides contractades supera els 5 milions d’euros.

Aquest sumar i seguir ha fet que consolidéssim el nostre
sistema de gestió de la qualitat, del qual vàrem ser certificats a l’octubre de l’any passat a través de l’obtenció de la
ISO 9001:2000, per a la prestació de serveis socials destinats a les persones amb discapacitat.

Portem 14 mesos des de l’inici de les obres,
que actualment es troben a més del 50%
d’execució i fins ara acompleixen el calendari previst que contempla el seu acabament
pel juliol del 2004.
Estem convençuts que aquest 2004 será
doncs l’ANY FUPAR, com dèiem, decisiu
per encarar futurs creixements pel que fa a
l’atenció de persones i un revulsiu pels nostres professionals alhora d’assumir aquest
nou repte.
Ramon Costa i Palet
Director
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COL.LABORACIONS

Ed Vacca

Vigran Horowitz

LA CASTANYADA

ANY EUROPEU DE
LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT

El 24 de octubre de 2003, un grupo del Centro Ocupacional
fuimos al pueblo de Sant Hilari Sacalm, en el Montseny, a
buscar castañas. Se levantó un día muy frío pero ibamos todos
muy equipados con nuestros gorros, guantes y bufandas.

L’any 2003 ha estat designat, com l’any europeu de les
persones amb discapacitat. Per aquest motiu es fan
moltes competicions esportives, com per exemple,
natació, basket, ping-pong...

Llegamos allí sobre las once y un grupo fue a hacer una
pequeña excursión por un caminito que llevaba hasta la Font
Vella. Fuimos encontrando castañas, aunque eran muy
chiquitas pero riquísimas. El bosque estaba muy bonito.
Cuando llegamos, los demás compañeros, habían cocido las
castañas en un bidón, que nos fue muy bien para resguardarnos del frío mientras comíamos. Después de comer, nos
comimos las suculentas castañas, que estaban calentitas y
deliciosas. Volvimos al taller a las 5 de la tarde.

Jo només puc dir que del 14 al 16 de novembre es van fer
a la capital de l’Estat, Madrid, moltes més competicions.
Des del meu punt de vista ho trobo perfecte perquè
d’aquesta manera totes les persones no es trobaran tan
indeferents com les demés. M’agradaria que algún dia
aquestes persones no es vegin fora de la societat sino
que tots visquem en un món ple d’harmonia i de germanor.

¡ Hasta el año que viene !

Centro Ocupacional
Mercè Casulleres
Transcripción: Rufino Casado
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COL.LABORACIONS
SORTIDA
SORTIDA DE
DE TARDOR
TARDOR
LA VALL D’EN BAS
El dia 27 de setembre, vam sortir de Terrassa a les 9 del matí i vam
arribar a l’area del Cabrerès a les 10’40 aproximadament, per esmorçar. Llavors vam reemprendre el viatge cap a Sant Grau. A l’arribar
vem pujar en un trenet d’unes 30 o 40 persones. Ens van donar una
volta per tots els pobles, que eren molt bonics. Al tornar del passeig
vem fer tast a Can Llonga, que constava de llonganissa i un got de vi. Llavors allà mateix vem comprar tot el que volíem perquè
tot era molt bo i molt bé de preu. Quan va arribar el segon grup, van fer el mateix que nosaltres. A part vam visitar l’esglesia de
Sant Grau. Cap al migdia, vam anar a dinar al restaurant que era, alhora, un hotel molt bonic.
Hi havia una font que representava la ”fadrina va a la font” i rajava aigua de veritat.
Vem menjar amanida catalana, mongetes amb botifarra, carn de vedella amb bolets i de postre gelat. Tot estava molt bo. També vàrem brindar amb una copeta de cava. A la tarda vàrem
acabar de fer una volteta pel poble i cap a casa.
Maria Teresa Santmartí Librán
Transcripció: César Ramos

EUPHORBIA PULCHERRIMA
POINSETTIA
TOT I QUE S’EN VA PARLAR A LA REVISTA DE FA UN ANY,
AQUESTA VEGADA ÉS EN VERS

Poinsettia xamosa
tan vermella i joiosa
en un test est ficada
i ben engalanada

Per tenir-la vermella i maca
a l’octubre ben embolicada
amb foscor total
fins els voltant de Nadal.

Delicada com les doncelles
hi ha un pom de poncelles
de vermelles, roses o blanques
s’ha de tenir cura amb les branques
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Nuria Torrella

COL.LABORACIONS
San Eloi 2003
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El pasado día 28 de Noviembre, todos los compañeros del Centro Ocupacional fuimos a celebrar el día de Sant Eloi, patrón de
nuestro Taller.
Como somos muchos, tuvimos que hacer tres visitas diferentes: un grupo fue a Vacarisses a visitar la Hitachi que es una fábrica
que montan los aires acondicionados para que en verano podamos estar fresquitos en los sitios. Es una fábrica muy grande y
hay mucha gente trabajando. Fueron muy amables y nos invitaron a un refresco y galletas. También nos regalaron una camiseta.
Otro grupo fue hacia Castellbisbal a visitar una fábrica de papel. Allí vimos todo el proceso que hay hasta que queda una hoja
de papel o cartones.
El último grupo fue a los Mossos d’ Esquadra que tienen el cuartel en Granollers. Los Mossos, vestidos de uniforme, nos enseñaron las celdas donde están los detenidos, donde hacen las fotos y toman las huellas digitales; los coches y las motos patrulla,
con los que persiguen a los ladrones...
A las dos del mediodía nos juntamos todos en el restaurante Compostela, para comer. El menú fue canelones, ternera en salsa
y helado. Tampoco faltó la copita de cava para brindar por nuestro patróni. La fiesta acabó con baile para todos.
HASTA EL AÑO QUE VIENE
Centre Ocupacional
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COL.LABORACIONS
PROTAGONISTES NOSALTRES
LA HISTÒRIA DELS FESTIVALS
Protagonistes Nosaltres va començar ara fa més o menys uns 30 anys enrera, quan els nois i noies després de dinar
ballaven i alguns imitaven els artistes i cantants que més els hi agradaven.
El Sr. Josep Lao es va donar compte de que es podia fer quelcom d’aquella afecció i va començar a posar
les idees en pràctica, amb una bona colla de topades, perquè tot alllò que es comença comporta riscs de qualsevol
tipus.
Aquestes actuacions es vàren començar al menjador del taller amb vestits de paper, fets per unes voluntaries del mateix lloc. També els havien de maquillar, fer estris de fusta (taules, barca, etc) amb medis no gaire forts, econòmicament
parlant.
Però la cosa es va anar ambientant i estenent de tal manera que s’ha arribat a actuar a diferents llocs d’Espanya (Còrdova,
València, Sevilla...) i de fora (Andorra i Montpellier, dues vegades).
Però darrerament nomès fem actuacions a la provincia de Barcelona.
Esperem que l’any 2,004 sigui mes productiu en aquest cas i també en la feina.

Nuria Torrella
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COL.LABORACIONS
COL.LABORACIONS
EL NADAL

Les festes de Nadal són unes festes
molt especials.

EL CLUB PINGÜÍ

Es celebra el neixament del nen Jesus que va nèixer a Betlem.
En aquets dies la gent es sent més
contenta i generosa, tothom es fa regals i també en aquestes festes els
pobles i ciutats s’omplen de llums i
colors.
En aquestes festes es solen representar a molts pobles i ciutats els pessebres vivents o els pastorets. A la majoria de les cases és tradició, uns dies
abans, fer l’arbre de Nadal i el pessebre.
També el dia de Nadal a les cases es
tradició guarnir la taula i fer un bon dinar i menjar els típics turrons i
el cava.
BONES FESTES AMB PAU i BON COR.

CAMPIONAT D’ESPANYA
DE NATACIÓ

LA NIT DE
CAP D’ANY
Quan falten uns quans dies per a la
Nit de Cap d’Any es començen a
preparar el raïm i el cotillon per passar una bonanit de revetlla.
Per la Nit de Cap d’Any es solen reunir totes les families al voltant de la
taula per fer el sopar.
També és tradició fer moltagresca,
tirant confeti, parlar i ballar tota la nit.
En aquesta nit és tradició menjar-se
els dotze grans de raïm de la sort,
que vol dir tenir sort els dotze mesos
de l’any.

Toni Pagan

Es va celebrar a Madrid, els dies 14, 15 i 16 de Novem
bre organitzat per la Feddi. Hi van participar els nedadors: Pilar Frisach, Manolo Pérez, Antonio Sánchez Pi
Josep Ruiz i Jordi Molins.
Els van acompayar les monitores Sílvia Simarro i Pilar
Rodríguez.

Després dels dotze grans de raïm de
la sort molta gent continua la gresca
a casa o s’en va cap als balls populars
que solen començar després dels
raïms de la sort que anuncien la fi
d’un any i el començament d’un altre
any.

CAMPIONAT D’ESPANYA
DE BÀSQUET
Es va celebrar a Saragossa, els dies 27, 28, 29 i 30 de
Novembre organitzat per la Feddi.
Hi va participar l’equip de bàsquet A amb els següents
esportistes: Pepe Chico, Toni Torres, Juan Carlos Torres, José Mª Merino, Antonio Lomo, Luis Pareja, Miquel Fraga, Jordi Aniento, Juan Pareja i Rafa Jimenez.
Els monitors acompayants van ser el Jordi Clares i la
Cristina Camacho.
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EL CLUB PINGÜÍ

NOVES INCORPORACIONS
INCORPORACIONS
NOVES
Donem la benvinguda als nous companys que s’han
incorporat a treballar amb nosaltres:

CAMPIONAT
TERRITORIAL
DE BARCELONA DE
NATACIÓ
Va tenir lloc el passat 23 de Novembre a Vallirana.
Hi van participar: Gemma Montaña, Pilar Frisach,
Manolo Pérez, José Antonio Sánchez Pi i Jordi Molins.
Els monitors acompanyants van ser la Rocío Nicolás, l’Arantxa López i el Jordi Ros.

PROPERS CAMPIONATS

* Campionat de Catalunya de Tennis Taula:
14 de desembre a Blanes
* Campionat de Catalunya de Natació:
25 de gener 2004 a Rubí
JOCS SPECIAL OLYMPICS BADALONA 2004

MONITOR INDUSTRIAL: ANGEL PRIETO
USUARIS DEL SERVEI DE TERAPIA OCUPACIONAL:
SILVIA PLUMED
SANDRA PLUMED

NOUS VOLUNTARIS PEL CURS 2003-2004:
Emilio López Pasca - Informàtica-Revista
Loida Miranda -Petanca
Ana Sánchez -Teatre
Fernanda Martos -Teatre

A nuestro compañero
FRANCISCO JIMENEZ
Queremos agradecerle a nuestro compañero Francisco
los años que hemos pasado juntos y la dedicación y
buen hacer que ha tenido para cada uno de nosotros.
Buena suerte en tu jubilación. Te echaremos de menos.
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CENTRE DE JARDINERIA

¡¡ EN ENERO !!

fupar Empieza el Taller de Teatro
Vine a veure’ns

Passejaràs entre avets, poinsetties
i arrenjaments nadalencs
Podràs comprar bé de preu i et farem
els millors arrenjaments per la teva
planta i avet de Nadal

PROTAGONISTES NOSALTRES
presenta
ESTACIONS DE PAS
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Un any més i en són 29, el Grup Artístic de la Fundació va actuar el 14 de desembre, en un Centre
Cultural de la Caixa Terrassa , ple de gom a gom. L’assistència va ser tan gran que no pugueren
entrar totes les persones que ho desitjaven, començant l’acte amb retard per aquest motiu.
Un públic entregat va premiar amb els seus aplaudiments totes les actuacionsdels nostres artistes.
L’any vinent que serà el 30è aniversari de la formació, s’espera superar amb escreix las actuacions
dels anys passats.
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DARRERA HORA
25 ANYS DE TREBALL A LA *fupar
Enguany once dels nostres companys han complert 25 anys
de treball a la Fundació, per aquest motiu el passat 14 de desembre
en el transcurs de la representació de “Protagonistes Nosaltres” vàren
rebre un homenatge i l’entrega d’un rellotge com a record de la seva estada a la Fundació.
.
Els obsequis vàren ser lliurats pel Sr. Francesc Armengol (President) i el Sr. Ramon Costa (Director-Gerent)
Va presentar l’acte el Sr. Xavier Closa (gabinet de Comunicació de Caixa Terrassa).

A la foto (d’esquerra a dreta): Josefina Guerrero, Teresa Feiner, Nuria Altisent, Mercedes Ortiz, Juan González,
Manolo García, Pilar Frisach, Esther Rubio, Manuel Abad, Mario Asencio.
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