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EDITORIAL
EDITORIAL
2004. ANY FUPAR. LA RECTA FINAL. DESTÍ LA NOVA SEU

Era un octubre de l’any 2002, quan
es va donar el tret de sortida a la
construcció de la nova seu, amb la
persperctiva llunyana de que un
setembre de 2004 aniríem a instalarnos-hi. Queden enllà els actes de
col.locació de la primera pedra del
febrer de 2003, la visita a les obres de
tots plegats al febrer d’enguany i per
contra, es va fent més propera la data
esperada, tal com ens recorda l’anunci
que tenim a l’entrada, avui dia tal, ens
resten poc més de 30 dies pel trasllat.
Bé doncs, estem a la recta final des
d’on podem veure ben a prop la línia de
meta. Però com tot atleta a les
acaballes de la gran marató, patim
l’esforç aplicat, i en aquesta meta tan
propera sembla que no s’hi hagi
d’arribar mai. Les tensions generades
al llarg del camí afloren i el neguit de no
poder superar aquests últimes metres
de cursa ens oprimeix.
Però a l’igual que els nostres
companys que han participat als
Specials Olympics de Badalona,
estem ben preparats, entrenats per
afrontar el repte, decidits en creuar la
meta, sense que res ni ningú ens pugui
aturar ni desviar en cap moment
d’aquest objectiu, per molt esgotats
que hi arribem.
Tots volem viure el moment dolçs del fi
de la cursa, on superada la fita, es
moment de valorar que els esforços
emprats ens seran recompensats i
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emprats ens seran recompensats i
amb aquesta il-lusió afrontem els
darres esculls, sabedors de que a la fi
aconseguirem gaudir d’unes installacions magnífiques que ens
permetran a partir de l’u de setembre,
millorar l’atenció dispensada a les
persones i alhora crèixer en el nombre
d’atesos.
Any 2004. Any de grans
esdeveniments:
Fòrum de les cultures a Barcelona
Campionat Europeu de Futbol a
Portugal
Special Olympics a Badalona
Olimpíades a Atenes

I molts d’altres esdeveniments que bons
o dolents, també recordarem.
Però per nosaltres, el que marcarà un
abans i un després, serà el trasllat a la
nova seu. Serà una nova història,
continuació d’aquella que varem endegar
uns pioners a l’agost del 1971. Nosaltres
hem agafat el trestimoni i sabrem
continuar el camí marcat.
Ja hi som!, La meta és a tocar.
Ramon Costa i Palet
Director

3

COL-LABORACIONS
DIA DE LA TRUITA I CARNESTOLTES

Com cada any, sense perdre la costum i la tradició, els
ocupacionals vàrem celebrar el DIJOUS GRAS. El dia no ens
va acompanyar gaire i vam haver de modificar una miqueta el
que faríem. Al matí uns quants van baixar a Vallparadis, on
amb música i espectacles celebraven una gran festa..
Mentrestant, al taller, un grup de nois batien bé els ous per
oferir-nos més tard un entrepà de truita d’allò més bò.
Cap a les 4 de la tarda ens vem reunir al menjador, vem menjarnos l’emtrepà, un tall de botifarra d’ou i ha ballar per baixar el
menjar.
Al día següent, vem celebrar el carnestoltes. Tots anavem
engalanats i disfressats. Hi havia una mica de tot: el parxís, el
dddominó, les cartes i els animals.

Sant Jordi

Els ocupacionals, com va sent una tradició, el
dia de Sant Jordi, vàrem vendre roses al carrer.
Teniem dos parades. Una situada a la carretera
de Rellinás i l’altre a la Rambla d’Egara. El dia
ens va acompanyar, perquè durant la venda
no va ploure. Dir-vos també que va ser tot un
èxit perqué vem vendre totes les roses. Fins l’any
que ve.

Rufino Casado.

COL-LABORACIONS
EXCURSIÓ AL FÒRUM BARCELONA
El passat 4 de juny un total de 48 usuaris juntament
amb set monitors vam gaudir de les activitats del
F ò r u m
B a r c e l o n a
2 0 0 4 .
Un cop a les instal-lacions del Fòrum vàrem rebre l’ajut
de vuit voluntaris que ens van assessorar per tal de
visitar els espectacles més adients i de facilitar-nos
l’entrada als espectacles tot evitant les cues.
Vam veure “L’Arbre de la Memòria”, que vol
simbolitzar un món sense natura i com l’home havia
arribat a l’extrem d’haver de construir un bosc amb
materials no naturals, també vàrem poder assistir a
l’espectacle d’”El Gegant dels set mars”.

També visitàrem les exposicions dels “Guerrers de
Xi’an”, on ens va sorprendre l’habilitat de la cultura
xinesa en construir aquestes estàtues fa uns quatre
mil anys enrera, així com “Habitar al mon”en la que
comentàrem i reflexionàrem aspectes com la
quantitat d’objectes que ténen una família de status
social mig, la quantitat d’energia elèctrica que gasta
en una setmana representant en nombre de
bombetes enceses, la quantitat de brossa que
genera,etc. Finalment vàrem reflexionar sobre
quines accions podríem fer personalment per evitar
generar tanta brossa i si realment necessitem
aquest consumisme.
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COL-LABORACIONS
FESTA MAJOR TERRASSA 2004
Ja és la nostra sisena participació en la Festa Major
de Terrassa i amb uns resultats molt beneficiosos a
nivell d’actitud dels participants i usuaris.
Aquets any, un grup d’unes 40 persones del Centre
Ocupacional han participat, el divendres 2 de juliol al
matí, en l’activitat “Trenquem junts” a la Rambla
d’Egara.S’ha elaborat un trencadís on hi havia
representat un dibuix de Salvador Dalí, un
rellotge.Aquest trencadís es va fer sobre una
superfície de fusta on s’enganxaven tot tipus de rajoles
de colors. A la trobada van assistir-hi antics usuaris
que actualment treballen a Atam.
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Cesar Ramos

VACANCES
A SANTA POLA

Del 3 al 9 de maig va marxar un grup de 19 usuaris i
4 monitors del nostre centre a Santa Pola, Alacant.
Aquest viatge estava organitzat per ANDE,
associació per el lleure de les persones amb
disminució.
Tambè van assistir els del taller Ariadna de
Barcelona, fet que va facilitar que els nostres usuaris
fessin noves relacions i amistats.
Durant aquesta setmana van gaudir d’unes
vacances com a turistes utilitzant tots els serveis que
els hi oferia l’hotel: van pendre el sol a la piscina, van
ballar a la discoteca i van gaudir de les festes
organitzades,etc.
També van realitzar diferents visistes destancant la
d’Elx, al “Huerto del Cura “ que és patrimoni de la
humanitat i la ciutat d’Alacant. També es va visitar
Santa Pola fent recorreguts turístics per la ciutat, com
el museu de la Sal, l’illia de Tabarca i es van passar
estones jugant a la platja.
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Hola amigos!
Como todos sabeis, este año hemos celebrado los Special Olympics, en la ciudad de Badalona.
FUPAR ha participado en diferentes categorías y el resultado ha sido muy bueno. Queremos dar la ENHORABUENA a
todos los deportistas que han hecho posible estos magníficos resultados.
Cesar Ramos
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COL-LABORACIONS
EL DIA DEL PADRE
El dia del Padre, 19 de Marzo, es tambien el dia de San Jose, Pepitas, Pepitos,
Josefas, Josefinas, etc.
La tradicion nuestra es de hacer un regalo a nuestros Padres que puede ser
realizado por nosotros mismos o se puede comprar en algun comercio: camisas,
corbatas, colonias, calcetines, libros, etc. que es lo que, a veces, nesesitan y le
gustan a nuestros padres.
Aunque sea un pequeño detalle ellos lo agradecen mucho, ya que saben que se
los regalamos con toda la ilusión.
También es un gran dia para estar con la familia ya que se suele celebrar
comiendo todos juntos y para postre se hace la crema catalana que esta muy
rica.
En Valencia se celebran en este dia las famosas Fallas. Las fallas son unos
monumentos hechos de carton y madera que tratan de ironizar sobre la actualidad
politica nacional, regional y local valencianas. Son varios dias de fiesta en las que
la pólvora y el fuego son sus principales protagonistas. Viene gente de todo el
mundo y culminan el dia de San Jose con la quema de todos los monumentos. Es
la llamada "Nit del Foc".
Yo todavia no se lo que le voy a regalar a mi padre pero seguro que sea lo que sea
lo hara feliz. El dia que escribo este articulo ya pasó eldia del Padre, os puedo
decir que le regalé una camisa azul-celeste y un frasco de colonia .
Nuestros padres se merecen mucho mas de lo que nos imaginamos. Para ellos,
nosotros somos lo mas importante y la causa de sus desvelos.
A veces, éllos estiman como el mejor regalo que nosotros estudiemos y nos
portemos siempre BIEN.
Gemma Roig Manlleu
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CENTRE DE JARDINERIA
COL-LABORACIONS

fupar

ENTREVISTA A COMPANYS DE FEINA

NOM I COGNOMS: DAVID GONZALEZ RESBIER
Lloc de treball: DIRECTOR COMERCIAL

Vine a veure’ns
1. ¿Dónde y cuando nacistes?: EN BARCELONA EL 20 DE MARZO DE 1975
2. ¿En qué escuela estudiastes?: EN LA ESCUELA CULTURA PRACTICA
(TERRASSA)
3. ¿A qué jugabas con tus compañeros en el patio?: AL BALONCESTO Y LAS
CANICAS
4. ¿Qué deportes practicabas y cual te gustaba más ?: LA PETANCA Y EL
TENIS. MI PREFERIDO ERA EL BALONCESTO.
5. ¿Te gustaban las matemáticas? SI
6. ¿Tenias buenas notas? SI
7. ¿Salías con amigos o amigas? NO MUCHO. MAS CON LA FAMILIA Y MI
HERMANO
8. ¿Cual es tu equipo de futbol preferido? BARÇA
9. ¿Te gusta vestir a la moda? NO
10. ¿Vas a la discoteca? A VECES. PERO MENOS QUE ANTES
11. ¿Qué tipo de música te gusta? POP Y CLASICA
12. ¿Te gusta viajar a paises exóticos? MUCHISIMO
13. ¿Donde estudiaste la carrera? EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE LA
CAIXA DE TERRASSA (EUNCET)
14. ¿Que titulo obtuvistes ? DIPLOMATURA EMPRESARIALES
15. ¿Con que nota acabastes? 7-8
16. ¿Te ha servido el titulo para el desarrollo de tu profesión actual? SI
17. ¿Has hecho el sevicio militar? ¿Dónde? NO. DEMASIADA MIOPIA
18. ¿Cuantos hermanos tienes? TRES : DOS HERMANOS (UN GEMELO) Y UNA
HERMANA
19. ¿Te has casado? SI
20. ¿Como se llama tu mujer? MARIA, PERO LE GUSTA QUE LA LLAMEN
"CHE"
21. ¿Cuantos hijos tienes? DE MOMENTO NINGUNO

Qüestionari preparat per:

Genma Roig

Toni Pagan

Nuria Torrella

Jordi Planas
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COL-LABORACIONS
ENTREVISTA A COMPANYS DE FEINA
NOM I COGNOMS: ANGEL PRIETO ROLDAN
Lloc de treball: TERMOENVASATS

1. ¿Dónde y cuando nacistes?: EN BARCELONA EL 9 DE MARZO DE 1976
2. ¿En qué escuela estudiastes?: EN LA ESCUELA MAESTRO MORERA
3. ¿A qué jugabas con tus compañeros en el patio?: AL FUTBOL
4. ¿Qué deportes practicabas y cual te gustaba más ?: FUTBOL Y BASQUET. MI
PREFERIDO ERA EL FUTBOL.
5. ¿Te gustaban las matemáticas? SI
6. ¿Tenias buenas notas? SI
7. ¿Salías con amigos o amigas? SI
8. ¿Cual es tu equipo de futbol preferido? BARÇA
9. ¿Te gusta vestir a la moda? SI
10. ¿Vas a la discoteca? SI
11. ¿Qué tipo de música te gusta? DE TODO UN POCO
12. ¿Te gusta viajar a paises exóticos? SI, PERO NO TENGO OCASIÓN DE IR
13. ¿Donde estudiaste la carrera? EN LA ESCUELA GUINEUETA
14. ¿Que titulo obtuvistes ? TECNICO ESPECIALISTA EN MECANICA
15. ¿Con que nota acabastes? NOTABLE
16. ¿Te ha servido el titulo para el desarrollo de tu profesión actual? CREO QUE SI
17. ¿Has hecho el sevicio militar? ¿Dónde? SI, EN JACA (HUESCA)
19. ¿Te has casado? SI
20. ¿Como se llama tu mujer? MONTSE
21. ¿Cuantos hijos tienes? NINGUNO
18. ¿Cuantos hermanos tienes? UNO

Qüestionari preparat per:

Genma Roig

Toni Pagan

Nuria Torrella

Jordi Planas
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COL-LABORACIONS
El nou taller

Quan s’hagi acabat les vacances de l’estiu que duraran tot el mes d’Agost, si Deu
vol i no passa res, ens traslladarem al nou taller que es troba darrera de la llar de
l’ancianitat i devant de l’estadi del C.F. Terrassa.
Les noves instal.lacions son molt mes grans i espaioses que a on ara treballem .

RADIO MACUTO INFORMA CADA MINUTO
VISITA I OPINIO SOBRE EL NOU EDIFICI DE FUPAR 28-02-04
Em sembla molt be, perque anem a millor. Es molt gran.
L'edifici es un paralelepiped, amb cares als carrers de l'Ancianitat,
Sometent Castella i Campiones Olimpiques. Está dotat d' unes rampes per millor
accés dels clients del garden i del rentat de cotxes, també disposa d'un ampli
aparcament al servei dels nostres clients i visitants.
L'interior es ampli i lluminòs. Hi haura espai suficient pel bon desenvolupament de
totes les nostres activitats: taller de producció, taller ocupacional, rentat de cotxes,
garden, oficines, menjador , sales multifunció, serveis sanitaris, etc.
Les normes seran realment riguroses: el no fumar en el lloc de treball, segons dicta
la darrera llei. Personalment, em sembla correcte perque els que no fumen, no
tenen perque patir les conseqüencies de vicis aliens.

Els nous tallers disposen de dues naus per ocupacional i una gran nau central.
També tindrà un grandios magatzem on entraran els camions per carregar i
descarregar material.
Igualment disposara de cinc sales multifuncionals, oficines, menjador i altres
serveis.
Hi haura el servei d’infermeria que disposara d’una nau pel rentat de cotxes, que
sera molt gran.
En el nou taller tindra la seccio del garden i una gran botiga per vendre plantas i
flors.
Per entrar al taller ho farem per un carrer tancat que sera per tot el personal.
I tambe hi haura una altre entrada i carrer pel garden.
Toni Pagan

Diuen que hi haurà un aire condicionat diferent del actual, peró molt més efectiu.
Ventil-lació, aire fred a l'estiu i calent a l'hivern.
El despatx del cap de producció, está situat de manera molt estratégica, ja que té
les finestres orientades cap el taller. Una vista perfecta per al cap.
El moll de càrrega i descàrrega está situat a la planta baixa , ocupant una gran
superficie optima per recepcionar i despatxar les mercaderies que arribin i surtin
de les nostres dependencies.

Toni Pagan

El Garden estará situat també a la planta baixa, al carrer comercial (paral-lel a
l'Avgda. Abad Marcet) obert a tothom durant el dia i que jo el bateixo (desd' ara )
Rambla de les Flors i que va desde el carrer Ancianitat fins el carrer Campiones
Olimpiques.
SETMANA SANTA
Consta, a mès, d'un hivernacle construit amb material transparent on estaran les
plantes d'interior, en optimes condicions de temperatura i una lluïda exposiciò i
La setmana santa es la setmana de la Pasio i mort de
conservaciò.

Jesus.
El divendres abans es el dia de la verge dels Dolors que es
El accès al rentat de cotxes, mitjançant una rampa des de la planta baixa al subsol el preludi de la setmana santa .
estar assegurat. El propi rentat dotat de nova maquinaria i d' eines de darrera Tambe n'hi ha la tradicio de anar a beneir las palmes
tecnologia, consta d'una amplia superficie tant per cotxes acabats com per cotxes palmons i rams de llaurer que es far el Diumenge de rams .
Tambe per molta gent significa una setmana de descans i
en espera.
desplacamens capa llocs turistics .
Jo per setmana santa m'ho vaig passar molt be .Vaig anar
a veure la venediccio de palmes i rams a la llotgeta del
monestir .
El dijous sant cap a la nit varem agafar el cotxe tota la
familia i varem anar uns cuans dies de vacances a Platja
d'Aro i ens ho vem pasar mol be.
El divendres san bem fer el tradicional dejuni i abstinencia i
despres a la tarda vaig sortir a passejar i a veure a
l'esclesia la pasio i mort de Jesus .
El disapte tambe vaig estarper alla.
Nuria Torrella
I el diumenge de Pascua vem mengar la mona

Toni Pagan
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