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Edició: juny del 2017. Aquesta revista s’ha elaborat des dels departaments de Recursos Humans i Comunicació 
del Grup Fundació Ramon Noguera amb la col·laboració de treballadors, usuaris i famílies.



Garantir la qualitat de vida a les persones amb discapacitat intel·lectual oferint els suports 
individualitzats necessaris en els àmbits del benestar personal, la participació social i 
l‘autodeterminació, i garantir també la dels infants que presenten dificultats en el seu 
desenvolupament o estiguin en risc de patir-ne, així com donar suport a les famílies.

Grup Fundació Ramon Noguera

Missió

Entitat líder del grup que gestiona i executa els serveis transversals.
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Entitats del Grup FRN

El Grup Fundació Ramon Noguera està format per quatre entitats d’iniciativa social sense ànim 
de lucre que tenen com a finalitat la creació i gestió de centres i serveis adreçats a persones 
adultes amb discapacitat intel·lectual i a infants amb trastorns en el seu desenvolupament a 
la comarca del Gironès.

Fundació Ramon Noguera

Gestiona l’àrea laboral del grup i les diferents línies d’activitat econòmica que es desenvolupen 
al Centre Especial de Treball de l’entitat.

Gestiona l’àrea social del grup i els centres i serveis que donen atenció a persones adultes 
amb discapacitat intel·lectual, infants amb trastorns en el desenvolupament i famílies.

Fundació Mas Xirgu

Fundació Montilivi

Referent Professional
Entitat social reconeguda a Catalunya, líder en el 
sector de serveis per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, que busca l’excel·lència en la qualitat 
dels serveis.

Treballa a partir d’un equip humà qualificat i obert a 
la formació contínua, flexible i adaptable als canvis 
i necessitats de l’entorn com a garantia per assolir 
l’excel·lència en els resultats de l’organització.

Dades a 
31/12/16

363 
treballadors

190 
treballadors 

amb 
discapacitat

Més de 1100 
usuaris atesos 
entre adults i 

infants

Entitat de nova incorporació al grup, ampliant la gestió de l’àrea laboral i les diferents línies 
d’activitat econòmica.

Fundació Onyar La Selva

visió

http://grupfrn.cat/qui-es-el-grup-fundacio-ramon-noguera


Organigrama

· 3 ·

Entitats del Grup FRN

Innovadora Participativa i ObertaEmprenedora Social
Recerca constant d’eines, 
coneixements, mètodes i 
tecnologies per aplicar a 
la prestació del servei, a la 
comunicació i a la informació.

Entitat vinculada a la comunitat, 
transparent en la seva gestió del 
dia a dia i amb un alt  nivell de 
comunicació amb les famílies, 
professionals i societat en general.

Genera els recursos necessaris 
per al desenvolupament de les 
seves activitats, actuant de manera 
eficient, eficaç i responsable envers 
les persones i l’entorn.

visió
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SALVI AMAGAT President de la Fundació Ramon Noguera

Incorporació de la Fundació Onyar La Selva al Grup FRN

Grup Fundació Ramon Noguera
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L’actual Grup Fundació Ramon Noguera va néixer el 1965 com a Associació Àngelus, la 
primera associació de famílies constituïda a les comarques gironines, sota la presidència de 
Ramon Noguera i Sabater. El 1995 evoluciona i es constitueix en Fundació Ramon Noguera. 
El 2012 es creen dues noves entitats, Fundació Mas Xirgu i Fundació Montilivi, que permeten 
l’especialització en diferents àmbits. I el Grup FRN segueix creixent, el desembre del 2016, 
amb la incorporació de la Fundació Onyar La Selva.

El President de la Fundació Ramon Noguera, Salvi Amagat, i qui ha estat President de la 
Fundació Onyar La Selva i, actualment, és membre del Patronat de la Fundació Ramon 
Noguera, Antoni Ruiz, ens aporten la seva visió sobre la integració de l’entitat al Grup FRN.

Un any més, fem balanç del camí fet al costat 
de les persones i, en especial, les persones amb 
discapacitat intel·lectual. El nostre compromís amb la 
voluntat fundacional i amb la missió de la Fundació 
Ramon Noguera ens motiva a estar molt propers a la 
societat gironina.

Estem convençuts que, amb el suport del nostre entorn 
més immediat, serem capaços d’assolir l’objectiu 
d’incloure plenament a la comunitat les persones que 
atenem i, en aquest sentit, el nostre projecte “amics 
de la Fundació”, que està format per persones i 
empreses que es vinculen al nostre projecte social, 
és fonamental.

El 2016 ha estat un any molt intens. Hem donat 
continuïtat a la gestió dels diferents centres i serveis, 
alhora que hem impulsat nous projectes com el 
“Taller Degustació” i “La Rosaleda Jardí Degustació”. 
Aquests projectes han de permetre seguir donant 
oportunitats d’ocupació en l’àmbit de l’hostaleria i 
la restauració.

Una vegada més, la iniciativa social vinculada al 
territori és la que, amb el seu treball constant, lidera 
els avenços socials. En aquest sentit, cal avançar i 
consolidar el model social que tenim, alhora que 
teixim complicitats i col·laboracions amb el món de 
la recerca i la innovació que ens permetin millorar i  
garantir qualitat de vida per a totes les persones. El 

Dades a 
31/12/16

Del total 
de 363 

treballadors,  
79 provenen 
de Fundació 

Onyar La 
Selva

60 dels quals 
són amb 

discapacitat

Punts de Vista

Salvi Amagat, President de la 
Fundació Ramon Noguera



        

Incorporació de la Fundació Onyar La Selva al Grup FRN

nostre compromís de treballar per la inclusió social 
i laboral és ferm i, per això, seguirem treballant 
perquè totes les persones amb discapacitat tinguin 
les mateixes oportunitats i gaudeixin dels suports 
necessaris per poder aconseguir una vida autònoma.  

Si som capaços de treballar plegats i unir esforços 
entre les administracions públiques i la iniciativa 
social no lucrativa avançarem pel bon camí.

Com a projecte destacat del 2016, no podem deixar 
d’anomenar la recent integració de Fundació Onyar 
La Selva al Grup Fundació Ramon Noguera, amb el 
que ens proposem consolidar un projecte social gironí 
que guanya força en la consolidació d’ocupació per 
a persones amb especials dificultats i, alhora, permet 
seguir gestionant noves oportunitats d’inserció social 
i laboral per als col·lectius més vulnerables.

La meva opinió respecte de la incorporació de la 
Fundació Onyar La Selva al Grup Fundació Ramon 
Noguera és molt positiva, tant pel que fa a l’aspecte 
social com a l’econòmic.

El més important per a mi és el fet que s’ha pogut 
assegurar la continuïtat del projecte de la Fundació 
Onyar La Selva, mantenint, per tant, els 80 llocs de 
treball. Alhora, també podran gaudir de tota la resta 
de serveis que ofereix el grup, serveis dels quals fins 
ara no disposaven a la mateixa entitat i s’havien de 
cobrir de manera externa.

· 5 ·

Respecte de l’àmbit econòmic, també tothom 
hi ha sortit guanyant. Quan finalitzi el procés 
d’incorporació, procés que no es pot produir d’un dia 
per l’altre (s’ha de fer bé i requereix un temps), haurem 
aconseguit optimitzar els serveis i ser, per tant, més 
eficaços i més productius. D’altra banda, ampliem 
els serveis del grup dirigits a clients, incorporant 
noves línies d’activitat com són el muntatge industrial 
i els manipulats, la producció i comercialització de 
productes d’alimentació, especialment el producte 
ecològic, i els serveis de jardineria. Això significa, 
per tant, la diversificació del risc amb la incorporació 
de nous clients.

En definitiva, ha estat una bona decisió per a totes 
les parts, i sobretot servirà per als treballadors del 
Centre Especial de Treball de la Fundació Onyar La 
Selva, que tindran garantida la possibilitat de gaudir 
d’una millora en la qualitat de vida amb l’accés als 
nous serveis que tenen al seu abast.

En Salvi Amagat 
i l’Antoni Ruiz 

parlen de la 
integració de la 
Fundació Onyar 
La Selva al Grup 

FRN



        
ANTONI RUIZ Membre del Patronat de la Fundació Ramon Noguera i President de la Fundació Onyar La Selva fins el 2016.

Incorporació de la Fundació Onyar La Selva al Grup FRN

Grup Fundació Ramon Noguera
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Impulsada per un grup de famílies i professionals, 
l’any 1992 naixia l’Associació per a la Integració 
Sociolaboral, que a l’any següent va crear el Centre 
Especial de Treball Projecte Onyar amb 30 llocs de 
treball per persones amb discapacitat intel·lectual. 

Durant els anys següents, l’entitat va anar creixent 
amb noves activitats (jardineria i manteniment 
d’espais púbics, viverisme, muntatge de bicicletes...) 
arribant als 42 llocs de treball per a aquest col·lectiu. 
L’any 2004 es produeix una primera fusió amb el 
Centre Especial de Treball RAFT3 de Riudellots de la 
Selva, acollint 30 noves contractacions.

És en aquest moment que neix la Fundació Onyar 
La Selva, fruit de la unió d’aquestes dues entitats 
centrades en la inserció laboral de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i/o amb trastorn mental. 

Ja des de l’any 2008 (amb la forta incidència de 
la crisi, reducció de la contractació pública i de les 
ajudes a la creació i manteniment de llocs de treball 
per a les persones amb discapacitat), la Fundació 
Onyar La Selva va endegar un procés de reconversió 
del Centre Especial de Treball de Quart, substituint 
activitats deficitàries com el viver de planta autòctona 
i els manipulats, per altres amb major valor afegit. 

Durant aquest procés, la Fundació ha anat ampliant 
i consolidant el seu projecte sociolaboral, assolint 
una notable experiència en diferents àmbits, com la 
gestió forestal i fluvial, els muntatges industrials (rodes 
de bicicleta, mecanismes elèctrics), i la producció i 
comercialització d’aliments ecològics, consolidant 
així prop de 80 llocs de treball. Al desembre de 
2016, finalment, es fa realitat la integració de la 
Fundació Onyar La Selva en el grup d’empreses 
d’economia social de la Fundació Ramon Noguera.

Amb aquesta reconversió, realitzada bàsicament 
amb recursos financers propis, la Fundació Onyar 
La Selva aconsegueix un doble objectiu: mantenir 
els llocs de treball de les persones contractades 

en els centres especials de treball, i crear una 
estructura productiva en un sector en expansió com 
és l’alimentació ecològica, fent l’aprenentatge de 
processos tècnics i sistemes de qualitat molt exigents 
i imprescindibles per al llançament de producte propi 
d’alta qualitat.

La col·laboració durant els 4 darrers anys amb la 
Fundació Mas Xirgu i el Grup Fundació Ramon 
Noguera a partir de la UTE de jardineria i manteniment 
d’espais públics de l’Ajuntament de Girona, i la 
complementarietat de la producció d’aliments per 
part de la Fundació Onyar La Selva amb l’activitat 
de cuina i càtering de la Fundació Mas Xirgu ens va 
donar a ambdues parts la confiança i la força per 
valorar els beneficis que pel nostre col·lectiu podia 
significar la fusió dels dos projectes. Com diu l’Acta 
del Patronat del 11 de novembre de 2015 “(...) es 
veu la necessitat i conveniència d’iniciar el procés 
d’integració d’ambdues Fundacions, en el benentès 
que es comparteixen els fins, es gestionen centres 
especials de treball amb activitats complementàries, i 
que aquesta integració pot beneficiar les dues parts, 
compensar mancances, enfortir serveis comuns i obrir 
perspectives més favorables per al manteniment de 
les activitats i llocs de treball dels respectius centres”. 

Per altra banda, a través de les reunions i visites 
prèvies realitzades als seus respectius centres, els 
membres del Patronat de la Fundació Onyar La 
Selva, vàrem constatar la diversitat i qualitat dels 
serveis i programes del Grup FRN (Centre Especial 
de Treball, centres ocupacionals, centres residencials, 
atenció precoç, lleure i esport, serveis especialitzats, 
atenció a famílies, etc.), la qual cosa va ser un factor 
decisiu per la integració definitiva, valorant molt 
especialment la possibilitat dels treballadors de la 
Fundació Onyar La Selva d’accedir als esmentats 
serveis i d’oferir així una atenció més integral a les 
persones acollides en tota la seva perspectiva vital 
(habitatge, lleure, serveis postlaborals, integració a 
la comunitat, etc.).

Punts de Vista



        

Incorporació de la Fundació Onyar La Selva al Grup FRN
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Després d’un any de col·laboració, traspàs de 
documentació i coneixement mutu a diferents nivells, 
la fusió es va fer efectiva el desembre de 2016 d’una 
manera natural i sense alterar el ritme i l’organització 
del treball de les entitats. Durant aquests mesos, 
s’han anat confirmant els valors afegits que aporta 
a les dues parts: l’estructura de gestió es rendibilitza 
i guanya en eficiència (unificació de la gerència i 
direcció tècnica de seccions, administració, centres 
de cost i ventes, qualitat, etc.), es comparteixen 
i complementen serveis i activitats (manteniment 
d’instal·lacions, cuina i restauració, jardineria, unitats 
de suport psicosocial/USAP), es facilita l’adaptació 
de persones a una major diversitat de llocs de treball, 
es millora la capacitat financera per assumir nous 
projectes, etc. 

A més, la integració reforça i consolida un model 
d’empresa social solvent i competitiva, millora el seu 
potencial pel que fa al manteniment i la creació de 
llocs de treball per a les persones amb discapacitat i, 
per sobre de tot, demostra i referma davant la societat 
la nostra fidelitat al projecte social, centrat en el servei 
al col·lectiu de les persones amb discapacitat per 
sobre de qualsevol interès individual o de grup. Com 
diu la darrera Acta del Patronat de la Fundació Onyar 
La Selva, abans de la integració: “...s’han analitzat 
i valorat els beneficis que pot aportar la integració 
per als usuaris i treballadors del CET, les majors 
oportunitats i capacitats d’intervenció i creixement 
de les diferents activitats dels dos centres, així com 
les millores en eficiència i capacitat de gestió, i s’ha 
refermat la confiança mútua respecte al compliment 
responsable dels principis i objectius socials. Els 
membres del Patronat expressen el seu convenciment 
que aquesta integració reforçarà i consolidarà 
aquests principis i objectius, especialment pel que 
fa a la continuïtat i ampliació dels llocs de treball de 
les persones contractades en el CET i al seu accés al 
conjunt dels serveis del Grup FRN i, en definitiva, a 
la millora de la qualitat del treball i de la vida de les 

persones amb discapacitat, que és la raó de ser de 
les dues entitats”.

La nostra millor eina són la cooperació i la solidaritat. 
Si bé, formalment, es tracta de la integració de la 
Fundació Onyar La Selva en el Grup FRN, el fet 
real implica la unió dels esforços, experiències i 
recursos de dos projectes socials d’àmplia trajectòria 
per a servir millor al col·lectiu de les persones 
amb discapacitat i a la societat. El que s’està fent 
demostra que una eina indispensable per aconseguir 
objectius comuns i canviar la realitat en positiu és 
la cooperació i la solidaritat entre les persones i les 
organitzacions socials.

Avui, la integració de les dues entitats és un fet. 
El perfecte funcionament dels centres i del conjunt 
d’àrees de treball, i la il·lusió i implicació de les 
persones responsables així com del conjunt dels 
treballadors confirmen els seus beneficis immediats 
per a les dues parts. Des d’aquí, agraïm als nostres 
companys del Grup Fundació Ramon Noguera 
l’acolliment i l’eficiència mostrada en la gestió del 
procés d’articulació de les dues empreses, amb la 
diversitat de persones, activitats, problemàtiques i 
necessitats que això comporta.

Línia de pastes laminades ecològiques de la Fundació Onyar La Selva

Antoni Ruiz



        

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
El servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç s’adreça a infants d’edats compreses 
entre 0 i 6 anys amb l’objectiu de prevenir, detectar i atendre de forma precoç els trastorns o 
possibles trastorns del desenvolupament infantil.

El servei s’ofereix des de dos centres, el CDIAP de Girona i el de Salt, amb un àmbit d’actuació 
a poblacions del Gironès: Girona, Salt, Sarrià de Ter, Quart, Sant Gregori, Fornells de la 
Selva, Bescanó, Canet d’Adri, Vilablareix, Aiguaviva i Sant Martí de Llémena.

Des dels CDIAP acollim l’infant i la seva família, recollim el motiu que els preocupa i les 
dades rellevants des del naixement fins el moment de la consulta. Valorem i donem atenció en 
funció de les necessitats del nen: neuropediatria, psicopedagogia, treball social, fisioteràpia, 
logopèdia i assessorament i orientació familiar.

Atenem Persones

Les fisioterapeutes del CDIAP tenim la gran sort 
de poder combinar el treball que fem a l’aula de 
psicomotricitat amb el que fem en el medi aquàtic 
ja que, tant el CDIAP de Salt com el de Girona, 

disposen d’una piscina. Les dimensions de la piscina 
permeten que hi càpiguen dos adults i un infant. La 
temperatura de l’aigua és agradable, pel què l’infant 
tolera còmodament una sessió d’uns 30 o 45 minuts, 
depenent de l’edat i resistència del nen.

La hidroteràpia és una activitat terapèutica que 
afavoreix el desenvolupament psicomotor mitjançant 
l’acció de l’aigua. Aprofitem les propietats físiques 
de l’aigua (temperatura, resistència, medi desgravat) 
per a ajudar-nos a assolir els objectius terapèutics 
que ens marquem per a cada infant, conjuntament 
amb els pares.

Per a la majoria de persones, estar submergit dins 
l’aigua, sol ser una experiència agradable. Tot i així, 
per tal que l’infant tingui una bona adaptació, és 
essencial presentar-li aquest nou medi de manera 
prudent i progressiva, per tal que se senti segur.

Quan comencem a treballar amb un infant dins la 
piscina, el subjectem entre els nostres braços, ben en 
contacte amb el nostre cos. A mesura que el veiem 
més confiat, podem separar-lo més de nosaltres. 
També podem ajudar-nos d’elements de suport com 
els xurros i d’estímuls auditius i visuals mitjançant 
objectes flotants a l’aigua.

La posició de les nostres mans donarà una 
informació a l’infant, que reforçarà les reaccions 
d’adreçament del cos. Volem aconseguir i millorar 
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Anna Girbent Fisioterapeuta del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

2 centres

851 usuaris 
atesos durent 

el 2016

Activitats terapèutiques per a infants: Hidroteràpia

Sessió 
d’hidroteràpia 
(fotografia de 
Natalia Paz 
Rodríguez)

http://grupfrn.cat/desenvolupament-infantil-i-atencio-precoc


        

el control postural del cap i del tronc mitjançant 
balancejos del nen en totes direccions per tal que 
hagi d’equilibrar la posició del seu cos. Al principi 
subjectem l’infant amb les nostres mans des de sota 
les seves axil·les, però a mesura que el seu control 
postural va millorant, la nostra subjecció se situarà 
més avall, per implicar més la musculatura del tronc, 
pelvis i extremitats inferiors. També podem moure les 
extremitats superiors i inferiors de l’infant dins l’aigua 
per tal que les hagi d’estabilitzar i així millorar la 
força i control proximal de les mateixes.

Pensem que qualsevol infant podria beneficiar-se del 
treball dins la piscina, però sobretot hi ha casos en 
els que, per a nosaltres, el medi aquàtic és un gran 
aliat. Per exemple, nens que tenen mala tolerància 
a estar panxa avall al terra, dins de l’aigua solen 
acceptar millor aquesta posició; nens que presenten 
dificultats de moviment importants, dins de l’aigua 
tenen més llibertat i facilitat per moure’s; nens que 
presenten poca atenció i dispersió important dins de 
l’aula de psicomotricitat, a l’aigua busquen la nostra 
ajuda per sentir-se segurs; nens que estan començant 
a posar-se drets i ja toquen de peus a terra, dins 
de la piscina s’estimula la marxa i es millora el seu 
equilibri. També, quan arriba el bon temps, i les 
famílies van a la piscina o a la platja amb els seus 
fills, aprofitem per donar-los pautes de quin pot ser 
un bon maneig de l’infant dins l’aigua, per tal que 
puguin seguir treballant fora del CDIAP els objectius 
terapèutics plantejats. Donem molta importància a 
poder donar estratègies a les famílies al llarg de tota 
l’atenció que reben els infants al CDIAP. 

· 9 ·

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Cada vegada més, es parla de la importància de 
la vida prenatal, naixement i primers anys de vida. 
Tocar, abraçar i parlar als nostres bebès millorarà 
el desenvolupament psicomotor i el creixement. Dins 
el medi aquàtic, a través del contacte pell a pell, 
podrem dedicar a l’infant un temps d’exclusivitat. 
Es fomentarà el vincle afectiu i podrem transmetre’ls 
confiança i seguretat, per arribar a una entesa que 
ens acompanyarà tota la vida. És per això que volem 
animar a tots els pares i professionals que posin en 
pràctica aquesta experiència tan bonica!

Activitats terapèutiques per a infants: Hidroteràpia

Una altra de les 
fisioterapeutes 

del CDIAP, l’Ana 
Rosa (fotografia 
de Marc Planas)

L’Anna, autora 
de l’article, 

en una sessió 
d’hidroteràpia 
amb un infant 
(fotografia de 

Natalia Paz 
Rodríguez)

http://grupfrn.cat/desenvolupament-infantil-i-atencio-precoc


        

Esther Ayuso Mare d’un usuari del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

RECORDO, SENTO, EXPRESSO...

Tenir un fill amb discapacitat em recorda al 
“Mecanoscrit del segon origen”: agafes aire, et 
submergeixes i al sortir, sense saber el perquè, tot 
allò que coneixies ha canviat.

Essent realistes, toca iniciar un camí una mica dificultós 
on t’acompanya un nou vocabulari, gestions i ajudes 
de les que mai havies sentit parlar, teràpies, metges, 
maneres de relacionar-se i, per què enganyar-nos, un 
treball emocional per part dels pares i del teu entorn.

Personalment, crec que quan neix un nadó amb 
diversitats múltiples, neix un súper heroi i s’implanta 
una llavor que creix en uns pares capaços de moure 
muntanyes, uns avis amb una força interior infinita 
i uns amics que es tornen germans; una llavor que 
necessita del seu temps per créixer i lluir.

Durant aquest desconcertant camí inicial, vaig 
poder sentir que algú em donava la mà i em deia 
a cau d’orella: TU POTS, ENDAVANT, NO ESTÀS 
SOLA! Havia arribat al CDIAP! Allà vaig sentir-me 
recolzada, tots els professionals estaven disposats a 
ajudar-me en el que calgués i a anticipar ajudes que 
em servirien per més endavant.

Una de les següents visites va ser amb la treballadora 
social. Ella ens va obrir les portes del cel! Et sents 
tan perdut en aquests moments i és tot tan difícil de 
gestionar, que s’agraeix que una ànima meravellosa 
t’imprimeixi tots els documents necessaris, et demani 
les cites i fins i tot et posi una nota enganxada per 
recordar cada pas que has de fer.

D’altra banda, també vam rebre suport psicològic 
per encaixar diverses reaccions de l’entorn i reubicar 
cada sentiment al seu lloc. Alhora, rebíem visites 

per part d’altres professionals interns i externs, tots 
gestionats des del centre, a fi de donar-nos unes 
pautes per iniciar petits exercicis.

Tanmateix, el pes més important recau sobre la 
relació que es genera amb el professional que duu 
el teu fill, en el nostre cas, del servei de fisioteràpia. 
Ella ens ha demostrat la màxima professionalitat i 
respecte envers al nostre fill, ens ha guiat en infinitats 
de temes, neguits, pors. Ens ha assessorat sobre tot 
allò que ella coneixia, ha dedicat temps per obrir 
nous horitzons i donar-nos opcions; s’ha seguit 
formant per anar creixent professionalment i ens ha 
ensenyat a “ser”, a crear fortaleses i entendre la vida 
des d’un punt de vista més saludable. 

I és que ella ha passat a ser, sense adonar-nos, una 
persona molt important a les nostres vides ja que, des 
del naixement del nostre fill, és la persona que més 
hem vist i més disposada ha estat a ajudar-nos degut 
a l’atenció setmanal continuada, ella ha vetllat per la 
salut i el benestar del nostre petit i, alhora, pel nostre. 
I en moments molt i molt complicats, ella és una de 
les úniques veus que et podia donar consol, perquè 
sents com respecta el teu fill, com l’estima, tots els 
esforços que ha fet per ajudar-lo a desenvolupar-se 
dins de les seves possibilitats i la inversió de temps 
que ha dedicat a ensenyar-nos a “volar”. 

I, properament, ens toca acabar aquesta etapa, que 
amb molta tristesa deixarem enrere, i enyorarem 
entrar als centres dels CDIAP, i ser rebuts amb un gran 
somriure, amb una benvinguda digna de persones 
que s’estimen i es respecten, de professionals que 
no es tanquen en un despatx degut a que parlem 
de PERSONES amb un cor enorme, que dediquen 
la seva jornada laboral a quelcom més que una 
professió... ETERNAMENT... GRÀCIES FAMÍLIA! 
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La visió d’una família usuària del CDIAP

L’Ana Rosa és la fisioterapeuta protagonista de 
l’article de l’Esther Ayuso (fotografia de Marc 
Planas).



        

        

Atenem Persones
Teràpia Ocupacional

Història del començament d’un projecte: La Nostra Biblioteca

La Teràpia Ocupacional (STO) és un servei d’atenció diürna adreçat a persones adultes amb 
discapacitat intel·lectual que té l’objectiu de potenciar i mantenir les habilitats de les persones 
ateses mitjançant l’ocupació terapèutica i l’ajustament personal.

Es treballen els àmbits de vida domèstica, vida social i comunitària, aprenentatge, treball, 
salut i seguretat.

Aquest servei es desenvolupa a dos centres ocupacionals, un d’ells ubicat a Girona i l’altre a 
Llagostera.

L’equip de treball està format per psicòlegs, treballadors socials, professionals de l’activitat 
física i personal d’atenció directa.

La història de la nostra biblioteca va començar 
per una inquietud personal. Jo, com a usuari del 
Centre Ocupacional de Montilivi, de les biblioteques 
públiques de Girona i amant de la lectura, essent 
delegat del grup on treballo, vaig exposar la idea 
a la reunió anual de delegats. Es va aprovar la 
proposta i, posteriorment, vaig anar recopilant 
informació, amb el suport dels diferents professionals 
d’atenció directa del centre i, també, dels  diferents 
bibliotecaris de Girona. El meu objectiu principal 
era fomentar la lectura entre cada usuari/a amb 
diversitat funcional (Síndrome de Down, malaltia 
mental, etc...) i a partir d’aquest moment, es va dur 
a la  pràctica el muntatge de la nostra biblioteca: 
prestatgeries, taules, cadires, etc.

La biblioteca consta d’unes prestatgeries i un centenar 
de llibres, CD de música, revistes i diaris. Cada 
llibre està  classificat, segons la  CDU (Classificació 
Decimal Universal) i adaptat als usuaris de forma 
simplificada. També es disposa d’unes normes 
internes que s’han de complir a l’hora de fer ús de 
la biblioteca. Disposem  d’un horari per atendre 
els usuaris i per qualsevol dubte que pugui sorgir. 
Aquest horari és: els dilluns, dimarts i dijous de les 
15:00h fins a les 16:30h.

Sistema d’organització:

• Els llibres es cataloguen un per un, posant la seva 

descripció: autor, títol, editorial, etc.

• A cada llibre, segons la seva tipologia, se li 
col·loca un gomet de color per a poder identificar-lo 
i així, trobar-lo amb més facilitat.

• També, cada usuari té l’oportunitat d’emportar-
se els llibres a casa, tenint un temps estipulat per a 
tornar-los. Es porta un control de cada persona que 
utilitza el servei de préstec.

Ferran Blasco Usuari del Centre Ocupacional Montilivi de Girona

2 centres

135 places

103 usuaris 
atesos a 
31/12/16
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La visió d’una família usuària del CDIAP

En Ferran a la biblioteca del 
centre ocupacional

http://grupfrn.cat/terapia-ocupacional-para-adultos


        

Donacions de llibres:

Els llibres s’obtenen per donacions de la Biblioteca 
Salvador Allende (espai encants), de particulars i del 
mateix personal de la Fundació.

Enquesta:  

Es va realitzar una enquesta a tots els usuaris del 
centre amb la finalitat de  conèixer la temàtica  que 
més els interessava i per poder tornar a anar a la 
Biblioteca Salvador Allende a obtenir més llibres. 

Objectius:  

• Fomentar l’hàbit de la lectura entre els usuaris 
del centre ocupacional.

• Oferir llibres adaptats a les necessitats, 
demandes i preferències dels usuaris.

• Crear un espai de consulta, amb servei de 
préstec, de llibres i material multimèdia.

Propostes de millora: 

• Disposar d’una espai adequat i correcte per 
a cada usuari.

• Tenir  l’equipament  necessari per al bon 
funcionament de la biblioteca. (lleixes, taules, 
cadires, separadors, etc..)

• Actualitzar el fitxer de tots els llibres. 

• Procurar que el responsable de la biblioteca 
adquireixi la formació adequada per aconseguir 

un bon funcionament i optimitzar els  recursos que 
disposem.

• Demanar als diferents diaris locals la 
subscripció per tal d’obtenir-los cada dia. (Diari de 
Girona, El Punt-Avui).

• Promoure dinàmiques i activitats per atreure 
més usuaris.

• Disposar d’un ordinador a la sala per 
informatitzar l’activitat.

Al llarg de l’any ens visiten estudiants al centre 
ocupacional, i un dels espais que visiten és la nostra 
biblioteca. I jo, com a responsable de la mateixa, 
els hi ensenyo i els dono explicacions del seu 
funcionament. Els estudiants queden molt satisfets i 
marxen contents.

La biblioteca, dintre del nostre centre, és una peça 
molt important perquè tenim molts d’usuaris que la 
fan servir. També s’ha de dir que els començaments 
han estat difícils, perquè en un principi no sabien ni 
d’on ni com treure llibres de la biblioteca, però amb 
l’ajuda dels monitors (que han col·laborat bastant),  
i de mi mateix, puc dir que al final el projecte de fer 
una biblioteca al nostre centre s’ha fet realitat. Per a 
mi ha estat una gran satisfacció haver arribat al final 
del camí i haver fet realitat un somni com aquest.
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Història del començament d’un projecte: La Nostra Biblioteca

En Ferran 
ens mostra la 
biblioteca, on 
podem veure-hi 
alguns dels usuaris 
en plena lectura: 
en Dani, la Judith 
i la Glòria (de 
d’esquerra a dreta)



        

Imma Marquès Mare d’en Miquel Ávalos, usuari del Centre Ocupacional Montilivi de Girona

En Miquel va néixer el setembre del 1975, enmig dels 
aires de renovació i de profundes reformes polítiques 
i socials que vivia la societat en aquella època.

Venia carregat d’il·lusió que ell mateix, amb la seva 
arribada, va escampar a tota la família. Era petitó, 
de pell blanca, ulls blaus i faccions petites i delicades, 
i molt aviat va canviar el pèl moixí per un cabell llis 
i ros daurat clar. Era un nino fet persona. Aleshores 
vivíem plegats amb els avis, la tieta Susi i l’oncle 
Narcís. De manera que, de ben petit, en Miquel va 
ser un nen mimat ja que a la família encara no hi 
havia cap més nadó i és per això que els pares, molt 
joves, i els tiets ens delíem per vestir-lo, acaronar-lo, 
i fer-li tota mena de festetes.

Va créixer fins els dos anys amb tota normalitat; 
almenys, això és el que deia el seu pediatre ja que 
el pes i les funcions motores corresponien amb les 
dades estàndards que utilitzen els metges per fer-ne 
el seguiment. Així és que va caminar molt aviat, tot 
i que mostrava ja les primeres dificultats a l’hora de 
construir paraules i després frases. Els dos primers 
anys va assistir a la Llar d’infants, encara que poques 
hores, i el tercer me’l vaig endur a l’escola, ja que 
en aquella època, en la meva condició de mestra, a 
l’aula tenia els petits.

Recordo que, si bé ja als tres anys dibuixava vaixells 
gegants amb tots els detalls, en canvi seguia mostrant 
greus dificultats per a la parla, fet que augmentava la 
nostra preocupació pel seu desenvolupament evolutiu 
i cognitiu. Cap pediatre, ni tampoc la psiquiatria 
infantil, a qui vam acudir per consultar aspectes 
curiosos de la seva personalitat -com per exemple 
que als quatre anys dibuixava figures grotesques 
i fantasioses sempre amb tons negres i grisos- va 
donar cap importància a aquests fets. El diagnòstic 
era sempre el mateix: el nen anava més lent.

Amb molta ajuda de casa i de fora, en Miquel 
va aprendre a llegir i a escriure, va cursar la 
primària, que llavors arribava fins a vuitè, i puc dir 
que a la seva edat tenia els aprenentatges bàsics 
ben consolidats. Però en la seva vida social en el 
centre escolar i també a fora, mostrava problemes 
d‘adaptació amb els companys tant en el joc com en 
les activitats pròpies i típiques de l’edat. Els diferents 
psicòlegs i professionals que vam consultar durant 
la seva trajectòria escolar no van saber donar-nos 
altra resposta, ni altre diagnòstic que el d’un procés 
maduratiu més lent.

En Miquel mostrava bones aptituds en el camp 
artístic i passava moltes hores dibuixant i pintant, i 
més endavant va mostrar habilitats per la ceràmica.  
Però es feia gran i, malgrat els esforços que fèiem 
els pares i l’angoixa que ens produïa el seu futur en 
general, constatàvem, una vegada i una altra, que 
no hi havia cap lloc a la societat per ubicar un noi 
de les seves característiques i el seu perfil.

Ara fa pocs anys, va ser diagnosticat d’Espectre 
Autista i és cert que conflueix amb molts dels seus 
indicadors que són propis d’aquesta anomalia. 
També  fa uns anys que assisteix al centre ocupacional 
de la Fundació Ramon Noguera, on fan activitats molt 
variades perquè tots els nois i noies es trobin integrats 
i trobin el seu lloc segons les seves capacitats. En 
Miquel s’aixeca cada dia aviat per anar-hi, i el més 
important és que hi va content. A casa li agrada 
col·laborar en tasques senzilles i també li agrada 
molt anar a fer companyia al seu avi que es gran i 
passa moltes hores sol.

A la fundació, pot desenvolupar, juntament amb els 
seus companys, els punts de la seva personalitat que 
fan que sigui un noi molt estimat a la família i al 
barri, com són la seva amabilitat, el seu somriure, i la 
generositat que té amb els seus i amb tothom.
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Teràpia Ocupacional: Punt de vista d’una família

En Miquel, 
el segon per 

l’esquerra, amb 
tres companys 

del centre 
ocupacional: la 

Mari Carmen, 
l’Ana Belén i 

en Pepe

Història del començament d’un projecte: La Nostra Biblioteca



        

Atenció Especialitzada

Atenem Persones

Activitats d’Inclusió a la Comunitat

Tant en el servei d’acolliment residencial (Residència 
Sarrià i Residència Fontajau) com en el centre de 
dia (CAE) portem a terme diverses activitats fora del 
centre. Aquestes tenen una gran importància pel fet 
que, no només repercuteixen en l’àmbit personal, 
sinó també en el social. 

Participem en activitats a la comunitat fomentant 
la inclusió social, desenvolupant les habilitats 
interpersonals i grupals i les habilitats socials i 
també fem altres activitats on l’objectiu és potenciar 
el manteniment del bon estat físic i salut a través 
d’activitats físiques.   

Hem fet vàries caminades, una a les Deveses de Salt 

i una altra a la Font del Ferro a la Vall de Sant Daniel. 
Vam participar a la setmana Mundial de l’activitat 
física fent activitats de zumba, bàsquet i futbol al 
Pavelló de Palau de Girona i en una marxa a l’Estany 
de Banyoles. També fem sessions d’activitat física en 
els Parcs de Salut i al Pavelló de Sarrià de Ter. 

Cada estiu gaudim de la piscina municipal de Sarrià 
de Ter, i l’estiu passat va ser el primer que vàrem 
banyar-nos a la platja de Torre Valentina gràcies a 
les cadires amfíbies. 

També estem molt en contacte amb el centre cívic de 
Taialà, on els grups de Fontajau utilitzen diferents 
espais com l’aula de cuina i l’hort urbà. També fan 
ús de la Biblioteca Iu Bohigas de Salt i el grup de 
Sarrià va a la Biblioteca Emilia Xargay de Sarrià de 
Ter. 

Participem en diferents activitats guiades i proposades 
pel CaixaFòrum Girona. I sempre estem a punt per 
celebrar les diferents festes i tradicions com Sant 
Jordi, les fires de Girona, Temps de Flors, etc. 

És imprescindible buscar activitats i espais que 
estiguin ben adaptats i amb bona accessibilitat per 
tal de poder fer un bon treball i que tots puguin 
participar i gaudir-ne. 
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L’Atenció Especialitzada és un servei d’atenció diürna adreçat a persones adultes amb 
discapacitat intel·lectual que necessiten un suport extens i generalitzat.

Es treballen els àmbits de vida domèstica, vida social i comunitària, aprenentatge, treball, 
salut i seguretat.

Aquest servei es desenvolupa al Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) ubicat a Sarrià de Ter.

L’equip de treball està format per psicòlegs, fisioterapeutes, personal d’atenció directa, 
professionals de l’activitat física i treballadors socials.

Gemma Serra Coordinadora del Centre d’Atenció Especialitzada i de Residències

1 centre

15 places

9 usuaris 
atesos a 

31/12/16

En Josep i en Miquel, celebrant el Carnaval

http://grupfrn.cat/atencio-especialitazada-per-a-adults-de-sarria
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Atenció Especialitzada

El meu nom és Anna i sóc la mare d’en Carles, un 
noi de 21 anys que va començar al CAE de Sarrià 
de Dalt el mes de setembre del 2016.

Vull compartir amb vosaltres com ha estat per a mi 
la sortida de l’escola i el començament a un centre 
d’adults.

Quan reps una trucada i et diuen que el teu fill ha 
de marxar del centre on ha estat des dels 3 anyets 
i que ara ja no hi ha plaça, et quedes que no t’ho 
pots creure. Vaig passar uns dies molt afectada 
emocionalment, enfadada, amb ràbia, dolor i, 
sobretot, molt decebuda amb algunes persones i 
institucions que prenen decisions sobre les nostres 
vides des dels seus despatxos.

Començar al nou centre havia de suposar reajustar 
el meu horari laboral i reorganitzar la meva vida 
familiar, però el que em preocupava més era com 
afectaria el meu fill.

Però bé, després de la tempesta, em vaig 
tranquil·litzar una mica i em vaig posar en contacte 
amb la Fundació Ramon Noguera per veure amb que 
em trobaria. Tenia moltes preguntes i volia respostes. 
Vaig conèixer la psicòloga, la directora, vaig visitar 
el centre etc. i al final vaig signar un contracte amb 
deures i obligacions.

Volia estar tranquil·la però encara estava neguitosa... 

ANNA MARIA CORCHUELO Mare d’en Carles Castro, usuari del Centre d’Atenció Especialitzada de Sarrià

uf! Va ser dur.

Ha passat el temps i en Carles està bé, content com 
sempre, alegre i rialler, que és el que el caracteritza. 
I si ell està així és per què ha conegut persones 
com la Núria a qui li deixo cada matí i el tracta 
amb professionalitat, paciència i afecte, i amb petits 
detalls em demostra que li agrada la seva feina i 
això una mare ho agraeix de tot cor.

La visió d’una família usuària del CAE

Dos usuaris, en Romà i en Joan, 
utilitzen la cadira amfíbia amb 
la col·laboració dels socorristes 

de Torre Valentina (Calonge), 
de manera que poden gaudir 

de la platja

En Carles gaudint de la piscina del centre

http://grupfrn.cat/atencio-especialitazada-per-a-adults-de-sarria


        

        

Acolliment residencial

Atenem Persones

Nou persones totalment diferents cadascuna, 
aporten les seves virtuts en un espai comú. Conviuen 
entre valors i normes, per tenir una bona harmonia i 
conviure entre ells.

Parlem de persones amb discapacitat intel·lectual que 
necessiten una ajuda durant el seu dia a dia per tal 
d’aconseguir un desenvolupament personal i social 
òptim. En aquest sentit, la tasca dels professionals a 
la llar és essencial. Intentem trobar l’equilibri entre la 
diversió i la rutina.

El dia comença a les 7h del matí, quan s’aixequen 
per esmorzar i fer les seves tasques d’higiene. Tot 
seguit, marxen cap al centre ocupacional on realitzen 
la seva jornada. Durant aquesta 1h30 es concentra 
molt de moviment, ja que és un horari comú per a 
tothom.
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El dia a dia a les Nostres Llars residencials

L’acolliment residencial és un servei d’atenció adreçat a persones adultes amb discapacitat 
intel·lectual amb necessitats de suport extens o generalitzat. 

L’objectiu de l’acolliment residencial és proporcionar un entorn el més semblant possible a la 
llar familiar. Es dóna servei les 24 hores i els 365 dies de l’any. Disposem de llars residencials 
i de residències ubicades a Girona, Sarrià de Ter, Cassà de la Selva i Llagostera.

L’equip de treball està format per coordinadors, fisioterapeutes, psicòlegs, treballadors socials 
i personal d’atenció directa.

A la tornada del centre, cap a les 17:15h, berenen 
fruita o iogurt, intentant mantenir una dieta equilibrada 
i així, potenciar els hàbits de vida saludables.

Es vol fomentar l’autonomia de les persones i el seu 
desenvolupament social. Per aquesta raó, duem a 
terme un ampli ventall d’activitats durant la tarda, 
tant sigui de forma individual o col·lectiva; futbol, 
basquet, zumba, informàtica, teatre, natació...

Una tarda a la setmana es porta a terme una 
activitat d’oci. Aquest dia és el més desitjat pels nois. 
Mitjançant assemblees a la llar, els professionals 
escoltem les demandes dels usuaris. Perquè us feu 
una idea, les activitats que han tingut més votacions 
durant l’any són: anar al cinema, fer sopars a fora, 
demanar pizzes a domicili o jugar a bitlles.

Cada dia a la tarda, després de fer les seves 
activitats, cadascú realitza les tasques d’higiene 
personal. Sempre amb la supervisió del professional 
en el cas que necessiti aquest suport. La nostra funció 
en aquesta matèria consisteix a fomentar els bons 
hàbits d’higiene i la cura de la seva imatge.

Els caps de setmana són més dinàmics i podem 
dedicar més estones al lleure. Aprofitem per fer 
sortides culturals, esportives, d’oci, etc.

Els professionals que hi treballem tenim la màxima 
que això és casa dels usuaris. Nosaltres som aquí 
per facilitar la seva vida i el seu desenvolupament 
personal i social, sempre tenint en compte les 
especificitats de cadascú.

Joan Vera i Agna Egea Personal d’Atenció Directa de la Llar Residencial VIII de Girona

7 Llars 
Residencials

3 Residències

130 places

87 usuaris 
atesos a 

31/12/16

L’Agna i en Joan a la Llar Residencial VIII de Girona

http://grupfrn.cat/acolliment-residencial


        

        

· 17 ·

Acolliment residencial

Gent excepcional!!!

Som una família senzilla de 5 germans, tots nois. El 
segon, que actualment té 52 anys, va néixer amb 
deficiències psíquiques. Els pares ara tenen 85 anys 
i fins els 78 anys varen tenir cura del nostre germà 
diàriament, però va arribar un moment en el que calia 
trobar una alternativa bona per a ells i, alhora, per 
al nostre germà. Un germà viu a l’estranger, un altre 
a Sabadell i els altres dos en habitatges modestos a 
Girona o província. Tots els germans estem casats i 
emmainadats. Era important trobar una bona solució 
i així va ser. Des de finals de 2009 gaudim dels 
serveis de la Fundació Ramon Noguera. Ha estat un 
important canvi a la vida dels nostres pares, però 
també a la del nostre germà. Està molt content i feliç, 
tant al centre ocupacional com a la llar residencial 
(on s’hi sent com a casa seva), a més, té més ganes 
de fer coses. L’adaptació va ser ràpida i fàcil gràcies 
a l’extraordinari servei i qualitat de tot el personal 
de l’entitat, que sempre el cuida amb un alt nivell 
de compromís, serietat de propòsit i competència 
professional, especialment en moments crítics (amb 
gran sensibilitat fan un seguiment detallat del tema, 
comptant sempre amb la família). Aquesta Fundació 
ens inspira total confiança i ens aporta una gran 
tranquil·litat en veure com de ben cuidat i atès està 
el nostre germà. 

Ara, cada cap de setmana, un dels tres germans 

Família Vilà vilar Família de Josep Vilà, usuari de la Llar Residencial VI de Llagostera

recollim en Josep a la llar el dissabte i el duem a 
casa dels pares, on diumenge hi fem dinar en família 
amb els pares, en Josep i el germà que aquell cap 
de setmana n’és el responsable. D’aquesta manera 
entre tots tenim cura de tot. Cal dir que el germà 
que està a l’estranger ajuda en certes tasques des 
de la distància i, alhora, ens visita a l’estiu fent-se ell 
càrrec dels pares i d’en Josep tots els dies de la seva 
estada. Una mica cadascú, entre tots ens cuidem, 
però això sols ha estat possible gràcies a la gran 
ajuda de tot l’equip de la Fundació Ramon Noguera.

Són extraordinaris!!!

La visió d’una família usuària de l’Acolliment Residencial

D’esquerra a dreta, l’Àlex, 
la Sandra i l’Albert fent vida 
normal a la Llar Residencial 
VIII de Girona on conviuen

En Josep 
(esquerra) 

amb el seu 
amic Miquel, 

fent el cim del 
Puig de les 

Cadiretes, a 
Llagostera

http://grupfrn.cat/acolliment-residencial


        

Atenem persones

Un Centre Especial de Treball (CET) és una empresa d’economia social que assegura un 
treball remunerat a persones amb discapacitat i que, a la vegada, possibilita el pas cap al 
món laboral ordinari garantint la integració laboral i social d’aquestes persones.

El Grup Fundació Ramon Noguera gestiona dos CET, el de la Fundació Mas Xirgu i el de 
la Fundació Onyar La Selva. Ambdós compleixen el doble objectiu de donar ocupació a 
persones amb discapacitat i oferir un alt grau d’especialització en cadascuna de les activitats 
empresarials que es desenvolupen.

Alhora, hi ha un equip format per professionals multidisciplinars, la Unitat de Suport a l’Activitat 
Professional (USAP) que dóna suport als treballadors amb discapacitat intel·lectual contractats 
al CET en un treball conjunt amb els caps de cada secció i els especialistes.

Fa set anys vaig arribar a la Fundació Ramon 
Noguera. Venia  del món sanitari,  després de 
detectar-me una malaltia que va fer que deixés la 
meva professió. Tot era nou per mi i tenia por de no 
poder estar a l’alçada i ser capaç d’assumir tot allò 
que em demanaven.

De mica en mica em vaig anar adaptant gràcies 
als meus nens i les meves nenes; ells i elles em van 
ensenyar què era l’esperit de superació i que la 
vida no te límits, que aquests límits només ens els 
posem nosaltres. He de dir i amb veu alta que m’han 
ensenyat més ells a mi que jo a ells.                                                                                                                           

A la Botiga, la feina és molt variada i distesa, oferint 
als nostres clients roba, sabates, complements i la 
bijuteria que fan als nostres nois i noies dels centres 
ocupacionals, que cada temporada se superen 
presentant una nova col·lecció. Això fa que al client 
pugui entendre que allò que compra té un valor 
afegit molt important.                                                                                     

Els canvis de temporada són molt intensos, però a la 
vegada molt divertits amb la Dolors Punsí. Amb ella 
vaig aprendre tot el que sé ara, ja que durant molts 
anys vaig estar al seu costat col·locant i descol·locant 
la roba de nova temporada i refent els aparadors, 
part important de la botiga ja que és la primera 
imatge que té el client abans d’entrar.

Després d’un temps, es va presentar un nou repte, la 

Dolors Serra Treballadora de la Botiga de Moda i Complements i de la Bugaderia
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Dades a 
31/12/16

190 
treballadors 

amb 
discapacitat

141 dels 
quals són 

USAP

Inserció laboral als Centres Especials de Treball

Treballadors del CET en primera persona

La Dolors a la Botiga

http://grupfrn.cat/unitat-de-suport-a-lactivitat-profesional
http://grupfrn.cat/unitat-de-suport-a-lactivitat-profesional
http://grupfrn.cat/insercio-socio-laboral


                

Abans de començar a treballar a la cafeteria de 
la Fundació Ramon Noguera havia treballat a la 
parada del mercat dels meus pares. Quan ells van 
plegar, vaig estudiar un grau mitjà de comerç i vaig 
començar el de pastisseria, però em costava trobar 
feina.

Finalment el 27 d’abril del 2016 vaig entrar a 
treballar a la fundació a l’espai dedicat a l’hostaleria 
amb el nom “Taller Degustació laFundació”. 

Al principi anava una mica perduda amb això de 
fer cafès i entrepans però mica en mica vaig anar 
aprenent i cada vegada em sentia més segura i 
còmode amb la feina. L’ajuda dels companys va ser 
molt important per mi, per millorar i sentir-me segura. 

Poc temps després em van oferir ser la responsable 
del torn de tarda. Això em va agradar molt perquè 
veia que hi confiaven i estaven contents amb la meva 
feina, però també sentia la pressió i la responsabilitat 
de fer-ho bé.

L’espai en el que treballo és un espai pensat per ser 
acollidor, per donar un servei i una atenció directa i 
personal a les persones que entren. M’agrada molt 
tenir un tracte agradable amb els clients, ja que 
venen sovint i els acabes agafant confiança i estima.

Inserció laboral als Centres Especials de Treball

Isabel Pibernat Treballadora del Taller Degustació
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Bugaderia. Pensava “com ho faràs si no en tens ni 
idea?” 

I després vaig pensar “com que no? Aplica el sentit 
comú i tot allò que et va ensenyar la mare”. La veritat 
és que m’ha servit moltíssim. També haig de dir que 
la meva responsable en aquell moment, l’Àngela, em 
va ajudar molt amb els seus coneixements.

I aquí estic, treballant a la Botiga i la Bugaderia amb 
les meves nenes, formant un bon equip, amb il·lusió 
“com diu en Mas”. Quan els dic això sempre els 
provoca unes rialles i això em fa molt feliç de veure-
les contentes.

És una experiència molt gratificant i em fa créixer 
com a persona una mica més cada dia. Gràcies per 
ésser com sou.

Treballadors del CET en primera persona L’Isabel al Taller Degustació

http://grupfrn.cat/insercio-socio-laboral


        

Atenem persones
Formació i Inserció laboral a l’empresa ordinària

· 20 ·

Un altre dels objectius dels CET és la inserció de persones amb discapacitat a l’empresa 
ordinària. La Unitat de Suport a l’Activitat Professional també vetlla per aquesta finalitat.

En aquest camí a la inserció, existeix tot un programa formatiu dirigit als treballadors, per tal 
de formar-los en un àmbit professional concret i facilitar-los la inserció al CET o a l’empresa 
ordinària.

Eduard Massó Ex-treballador de la secció de cuina de la Fundació Ramon Noguera que ha estat inserit a l’empresa ordinària.

Quan vaig entrar a la fundació, vaig començar al 
rentat de cotxes durant 3 mesos de l’any 2015. 
Després van acabar de fer uns canvis a la cuina del 
personal i em van comunicar si estaria interessat en 
treballar com a cuiner i els hi vaig dir que sí.

Abans de començar a la fundació, havia estat 
treballant durant 3 anys i mig a un restaurant 
de la Garrotxa i ja tenia experiència i sabia com 
funcionava l’hostaleria.

Així que, el juny de l’any 2015, vaig començar al 
sector de la cuina amb els companys que són uns 
cracks!!!

Amb el temps que hi he estat, hi ha hagut diferents 
canvis de personal i també vam muntar el bar del 
costat de la cuina amb nous treballadors i vam agafar 

també el restaurant de la Devesa, la Rosaleda, que el 
coneix tothom de sempre....

I a la cuina vam canviar de cap de cuina i vam 
començar a fer obres i ens van reformar la cuina per 
a millor, com per exemple:

- La cambra frigorífica ara és més gran i fresca, 
més val que a l’hivern portis una bufanda jeje!

- També ens van fer dues cambres noves que 
feien falta pel tema d’espai (tot i que ens adaptàvem 
al que fes falta).

- També, i el més important, és que ens van 
portar màquines noves que funcionen perfectament. 
Al principi anava perdut perquè són tàctils i no són 
fàcils d’utilitzar, però poc a poc li vam anar agafant 
el truc i ara és com si res...

4500 hores 
de formació 

durant el 
2016

Treballadors del CET en formació o inserits a l’empresa ordinària

L’Eduard, a la dreta de la 
fotografia, amb alguns dels 
seus companys d’equip



        

        

Sóc l’Ivan Gurnés, tinc 19 anys i he treballat a la 
Fundació Ramon Noguera, a la secció de restauració.

Ha estat la meva primera feina. Com a feina ha 
estat molt bé, m’adono que hi ha molt a aprendre. 
Després de la jornada, hi ha dies que m’he sentit 
recompensat per la meva feina amb el tracte amb els 
clients i també amb el personal amb qui he treballat.

També he de dir que hi ha dies que, tot i el que he 
treballat, no m’he sentit recompensat pel què feia, 
però jo entenc que dins de la meva curta experiència 
en aquest tipus de feina, a vegades he fet errors de 
principiant amb els clients i amb els companys.

Entenc que tothom vol ser ben atès i ben servit al seu 
gust, per això confien en el servei d’aquest local. Jo 
penso igual que ells, en la societat que vivim tothom 
busca la perfecció, jo també la busco; el que no 
acabem de comprendre és que ningú neix ensenyat. 
Dels errors també se n’aprèn, es corregeixen i es 
perfeccionen, i una altra vegada d’aquí en sortirà 
un bon servei i un professional. Entenc que no 
tothom ho veu per igual. És dur ser aprenent perquè 
ens queixem dels punts negatius i, a vegades, ens 
oblidem de felicitar de la feina ben feta.

Vull donar les gràcies als companys i als responsables 
del meu treball que m’han donat ànims i consells per 
seguir i millorar el dia a dia, fet que valoro molt, 

Formació i Inserció laboral a l’empresa ordinària

Ivan Gurnés Ex-treballador del projecte de Formació i Ocupació de La Rosaleda Jardí Degustació

perquè col·laborant entre tots es converteix en un 
bon servei.

Tot això ho estic explicant des del punt de vista 
d’un aprenent. Un altre dia, espero poder explicar 
més anècdotes i poder dir que m’he convertit en un 
professional.
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Una de les classes 
enmarcades en 
el Programa de 

Formació per a la 
Inserció Laboral

L’Ivan a la cuina de 
La Rosaleda Jardí 

Degustació



serveis amb Valor Afegit

Neteges

Jardineria i

C/Indústria, 22 Pol. Mas Xirgu, Girona
Tlf. 972 237 611

Servei de Neteges Industrials dirigit a empreses 
i administracions. Ens avala una dilatada 
experiència i una qualificació professional en 
constant renovació. Disposem de tot tipus de 
maquinària especialitzada.

Serveis que oferim: posada a punt i 
manteniment de locals comercials, naus 
industrials, pàrquings, noves edificacions,  
grans superfícies, neteja de vidres a alçada, 
polit i abrillantat de paviments, etc.

Disposem de maquinària especialitzada i 
d’una equipada flota de vehicles.

· 22 ·

C/Indústria, 22 Pol. Mas Xirgu, Girona
Tlf. 972 237 611

Serveis per empreses i administracions. Llarga 
trajectòria i professionals qualificats per a 
tot tipus de treballs de jardineria i forestals. 
Disposem d’una àmplia gamma de vehicles i 
maquinària especialitzada.

Serveis que oferim: Construcció i manteniment 
de jardins i espais verds, conservació de 
parcs, vials urbans, parcel·les, urbanitzacions 
i boscos, neteja i manteniment de paratges 
i zones protegides, control de malalties i 
tractaments fitosanitaris, gestió i manteniment 
de xarxes de reg, gestió de l’arbrat (podes 
especialitzades, esporgues, etc.).

Serveis Forestals

Industrials

http://grupfrn.cat/neteja-industrial-a-girona
http://grupfrn.cat/jardineria-i-serveis-forestals-a-girona
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Bugaderia

C/Indústria, 22 Pol. Mas Xirgu, Girona
Tlf. 972 249 403

A la Bugaderia oferim serveis de bugada i de 
planxat amb resultats òptims. Per a empreses 
i particulars que busquen una atenció 
especialitzada i una especial cura de les seves 
peces de roba.

Ens ocupem del rentat, assecat, plegat i planxat 
de roba de vestir i de la llar, amb un tracte 
totalment personalitzat. Garantim un servei 
exclusiu i una completa higienització de la 
maquinària usada per a cada client i bugada.

Disposem d’aparcament propi gratuït.

Muntatge

Ctra. Sant Feliu, km. 5, Quart
Av. Països Catalans, 222, Riudellots de la Selva

La secció de muntatge de rodes de bicicleta  
s’ubica al centre de Quart, on treballen 
persones en una línia de producció amb 6 
màquines d’encreuament de radis, 2 premses 
tensores i 2 robots de centrat automàtic. El 
nostre principal client és l’empresa TNT Cycles, 
de Vilablareix.

 La secció de muntatge de mecanismes elèctrics 
ocupa a treballadors en el centre de Riudellots 
de la Selva, amb maquinària específica per al 
muntatge d’endolls, interruptors, commutadors, 
bases, timbres i d’altres aparells subministrats 
per l’empresa Simon.

Industrial

http://grupfrn.cat/bugaderia-i-planxa
http://grupfrn.cat/muntatge-industrial


serveis amb Valor Afegit

Moda i complements
C/Indústria, 22 Pol. Mas Xirgu, Girona

Tlf. 972 249 403
www.lafundacio.net

A la nostra Botiga de Moda i Complements 
es poden trobar articles d’outlet i mostraris 
de temporada de roba i calçat, per a dona 
i home, de marques com Ada Gatti, Uno più 
Uno, Lauren Vidal, Marcelinus, Rivaldi, Toni 
Pons, Gioseppo, Mus & Bombon o Freequent.

També venem complements de moda dissenyats 
i elaborats artesanalment als nostres centres 
ocupacionals que, alhora, es poden adquirir 
a la nostra botiga online www.lafundacio.net 

Com dissenyem les col·leccions?

Quan dissenyem les peces, tenim en compte 
els gustos estètics de les persones a qui van 
dirigides les nostres creacions. Per això, cada 
any, es renoven els models i s’experimenta i 
innova amb diferents tècniques i materials.

Primer dissenyem uns prototips en què hi 
participen els usuaris per tal d’assegurar-nos 
que són capaços de elaborar-los de manera 
autònoma. És molt important aquest aspecte 
per tal de poder anar reajustant els models a 
les seves habilitats.

Neix la col·lecció

De les diferents propostes de l’equip creatiu, 
es valora quins seran els models que es 
comercialitzaran per a la següent temporada. 
Una vegada feta la tria, caldrà posar fil a 
l’agulla perquè la nova col·lecció estigui a 
punt per presentar a l’octubre.

Peces fetes amb amor

Són peces fetes amb el cor, amb l’esforç del 
dia a dia, amb constància i dedicació. Per 
a tots nosaltres, però sobretot per als nostres 
usuaris. La seva satisfacció és màxima quan la 
gent reconeix aquest treball comprant i agraint 
la feina ben feta.
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http://www.lafundacio.net 
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Rentat de vehicles

Rentat de camions
C/Caterina Albert, 1 Pol. Montfullà, Bescanó
Tlf. 972 405 853

Servei de rentat especialitzat dirigit a tot tipus de 
vehicles industrials (camions, autocars, tràilers, 
autocaravanes, etc.) a preus competitius.

· Neteja manual d’exteriors en profunditat

· Neteja i desinfecció de la caixa

· Túnel de rentat automàtic

· Servei de dutxa gratuït per als clients

· Espai de clients amb zona de descans i 
serveis gratuïts: WiFi, TV, microones i nevera

Rentat de cotxes
C/Indústria, 22 Pol. Mas Xirgu, Girona
Tlf. 972 400 244

Servei especialitzat per a turismes. 

· Rentat exterior al túnel automàtic i neteja i 
aspiració i neteja manual dels interiors del 
vehicle, llandes i vidres.

· WiFi gratuït i zona de descans amb servei de 
cafeteria

Rentat de cotxes “low cost”
C/Caterina Albert, 1 Pol. Montfullà, Bescanó
Telf. 972 405 853

Servei ràpid low cost per a turismes.

· Rentat exterior al túnel automàtic i aspiració 
self-service.

· Espai de clients amb zona de descans i 
serveis gratuïts: WiFi, TV, microones i nevera

http://grupfrn.cat/rentat-de-camions
http://grupfrn.cat/rentat-de-cotxes
http://grupfrn.cat/rentat-de-cotxes


serveis amb Valor Afegit

Càtering

Aliments

Ctra. Sant Feliu, km. 5, Quart
Tlf. 972 469 197

www.onyarlaselva.org

Aliments d’Onyar aposta per l’elaboració de 
producte propi en el sector de l’alimentació 
ecològica, de qualitat i de proximitat.

Refusem l’ús de conservants, colorants i altres 
additius d’origen químic al llarg de tot el procés 
de transformació i garantim la traçabilitat 
d’ingredients i de procediments . Disposem de 
la certificació ecològica corresponent.

La nostra especialitat és la producció de pasta 
i pizza, derivats del xiitake i elaborats com 
patés i salses.

C/Indústria, 22 Pol. Mas Xirgu, Girona
Tlf. 972 237 611

Solucions gastronòmiques amb alt valor social 
per a esdeveniments

Oferim un servei de càtering que esdevé 
tota una experiència gastronòmica fruit de 
la combinació de tres elements essencials: 
una acurada selecció de productes, un equip 
i servei professionals, i un projecte social 
compartit. 

Ideal per esdeveniments d’empreses i 
organitzacions que busquen resultats òptims 
i una excel·lent relació qualitat-preu, sense 
perdre de vista el component social.
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d’Onyar

http://grupfrn.cat/catering
http://www.onyarlaselva.org 
https://www.onyarlaselva.org/


Pg. de la Devesa, 1 Girona
Tlf. 972 095 882
www.larosaleda.cat

Espai de restauració als jardins de La Devesa 
que ofereix una proposta de gastronomia 
de temporada d’inspiració mediterrània, on 
prenen importància els productes de la terra i 
es dóna entrada a productes ecològics. Podeu 
venir a esmorzar, fer el vermut, dinar, fer el 
toc i sopar. Ideal per a reserves de grups i 
celebracions.

El valor afegit d’aquesta renovada Rosaleda 
és que dóna oportunitats a persones amb 
especials dificultats a través de la formació 
continuada i l’ocupació laboral.
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Taller + Degustació

C/Indústria, 22 Pol. Mas Xirgu, Girona
Tlf. 972 237 611

El Taller Degustació és un espai gastronòmic 
on es pot degustar una acurada selecció de 
productes de qualitat i de proximitat amb un 
toc artesà únic.

Alhora, esdevé un projecte formatiu on els 
treballadors es formen per convertir-se en 
professionals de l’hostaleria.

Oferim una carta de serveis amb varietat 
de cafès i xocolates, infusions i tes, sucs, 
entrepans, pizzes, brioixeria, dolços, coques 
i pastissos artesans, smoothies, frappés, etc. 
Ideal per a esmorzars, àpats ràpids i berenars.

http://www.larosaleda.cat
http://grupfrn.cat/taller-de-degustacio
http://www.larosaleda.cat/


Lourdes Xifra
Consell Família-Empresa Comexi Group

        

Una voluntària en primera persona

Programa de VOLUNTARIAT

Projectes de Col·laboració

Fa aproximadament un any que faig voluntariat 
a la Fundació. Durant aquest temps, he fet 
acompanyament en sortides de lleure, he ajudat 
en l’activitat d’informàtica del centre ocupacional i 
també he estat a les llars residencials. 

Estic estudiant integració social i, en part, és gràcies 
a haver fet aquest voluntariat. Podria dir que va ser el 

El Programa de Voluntariat contempla tota una sèrie d’accions i activitats on hi poden 
participar les persones que ho vulguin. Es tracta de col·laborar donant suport al col·lectiu de 
persones amb discapacitat intel·lectual a qui atenem als nostres centres. Tal i com diu el lema 
del programa, es tracta “d’un temps compartit que s’omple de sentit”. 

Es pot fer voluntariat en diferents centres i en diferents activitats, totes elles molt variades. 
Oferim un ampli ventall d’activitats ben diferents en les què es pot participar i no cal disposar 
de gaire temps lliure, només cal voler compartir part d’aquest temps construint un llarg camí 
acompanyant persones, ajudant-les a fer un pas endavant i contribuint a la seva felicitat.

Raquel Borrego Estudiant i Voluntària en activitats del Centre Ocupacional Montilivi

factor decisiu més important. El que m’emporto quan 
torno a casa després de fer voluntariat és un gran 
aprenentatge dels usuaris als qui acompanyo. Sense 
voler, acabes adoptant una altra perspectiva de tu 
mateix i dels altres.

Agraeixo estar vivint aquesta experiència, em dóna 
molta força per continuar amb el que estic fent!

Dades a 
31/12/16

83 persones 
voluntàries

La Raquel fent de 
voluntària amb 
un dels grups del 
Centre Ocupacional 
Montilivi

http://grupfrn.cat/fes-te-voluntari


        

        

Amics de la Fundació
El projecte Amics de la Fundació implica una col·laboració econòmica periòdica que suma 
per poder continuar treballant cada dia en projectes destinats al col·lectiu de persones amb 
discapacitat intel·lectual. L’aportació és de la quantitat i periodicitat que tria l’Amic.

Amics de al fundació és el vincle que ens pot unir en l’esforç i el compromís per construir una 
societat més justa i solidària. Els petits passos que farem junts seran amb la missió de millorar 
la qualitat de vida d’aquestes persones. 

A més de la satisfacció de col·laborar amb un projecte emocionant, l’Amic obté avantatges i 
sorpreses al llarg de l’any, pot gaudir de beneficis fiscals a la declaració de la renda, i és el 
primer en assabentar-se de les notícies i rebre les nostres publicacions.

El juliol de 2016 es va celebrar la I Jornada d’Amics de la Fundació, on els Amics van poder 
conèixer de primera mà la tasca que desenvolupem gràcies al seu suport. Va ser una diada 
emotiva on vam inaugurar el Taller Degustació.

Dades a 
31/12/16

87 Amics de 
la Fundació

AMBISIST Empresa del sector de la neteja, proveïdora i col·laboradora del projecte Amics de la Fundació

A Ambisist ens dediquem, des de 1991, a la 
comercialització de productes i maquinària de 
neteja amb la voluntat d’oferir un servei personalitzat 
i adequat a les necessitats de cada client.

Des de fa anys col·laborem amb la Fundació Ramon 
Noguera, ja que entenem que la feina que s’està 
fent des de la Fundació és un benefici per a la nostra 

societat i un exemple per a tothom.

D’aquesta manera podem aportar el nostre petit 
granet de sorra en millorar la qualitat de vida 
d’altres persones. Poder ajudar-hi fa sentir-nos part 
de quelcom important i digne.
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Per què fer-me amic de la Fundació?

I Trobada d’Amics de la Fundació, inaugurant el Taller Degustació

FeS-Te Amic!

http://grupfrn.cat/amics-de-la-fundacio


        

Empresa Amiga
La Fundació Ramon Noguera manté una línia específica de col•laboració amb empreses 
que, a través de polítiques de Responsabilitat Social Corporativa, es vinculen amb els nostres 
projectes socials. Ser una empresa amiga significa col·laborar en el desenvolupament de la 
comunitat, oferint especial atenció a aquelles persones que, per la seva situació, són més 
vulnerables.

L’objectiu d’aquesta col·laboració és dissenyar projectes que permetin implicar les empreses 
amb la nostra entitat i la nostra missió. Hi ha diferents programes adaptables: voluntariat 
corporatiu, apadrinament de projectes, dies solidaris a la Fundació, comerç solidari, bancs 
de temps, donacions, etc.

Des de 2005, l’Obra Social “la Caixa” impulsa 
un programa de voluntariat corporatiu format per 
treballadors en actiu o jubilats de l’entitat que 
alimenten una xarxa de més de 30 delegacions 
de voluntaris de l’Associació de Voluntaris de “la 
Caixa” a tot el territori espanyol. Els més de 9.000 
voluntaris col·laboren en diferents causes socials, 
mediambientals i culturals.

Entre moltres d’altres activitats on col·laboren, 
enguany destaquem la participació dels voluntaris 
de “la Caixa” en l’elaboració artesanal dels decorats 
de cartró-pedra que s’han dissenyat i s’han portat a 
terme als nostres centres ocupacionals per a la mostra 
gironina “Temps de Flors”, un gran esdeveniment que 
engalana la ciutat de Girona i la converteix en un 
mar de flors que vesteixen el patrimoni monumental i 
històric del Barri Vell.

La Fundació Ramon Noguera participa des de fa 
molts anys en aquesta exposició amb composicions 
de temàtica floral que decoren el pati de CaixaFòrum 
i diverses oficines bancàries de Caixabank: les dels 
carrers Santa Clara, Nou, Sant Agustí i Sant Fèlix.

Projectes de Col·laboració

Un Gran exemple de Voluntariat Corporatiu

Obra Social “LA CAIXA” Des de fa molts anys, l’entitat manté una línia constant de col·laboració amb la Fundació Ramon Noguera
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En aquesta imatge i en 
les dues de l’esquerra 

observem diferents 
moments de la jornada 

de voluntariat corporatiu 
de “la Caixa” al Centre 

Ocupacional Montilivi 
(fotografies de Pere 

Duran).

A sota, imatge del decorat 
final de Temps de Flors 

2017 al CaixaFòrum de 
Girona 



Shopping social de referència. Un projecte de tots i per a tots

El Shopp Out és la iniciativa de shopping social més 
important de Catalunya, i té lloc dues vegades l’any, 
a les instal·lacions de la seu central de la Fundació 
Ramon Noguera. De fet, l’octubre del 2017 arriba a 
la seva desena edició.

Es pot gaudir de descomptes de fins el 70% en més 
de trenta marques de moda, hi ha activitats infantils, 
concerts i diverses zones de restauració i food trucks.

La Fundació hi té un lloc destacat ja que gestionem la 
Botiga laFundació i l’espai de restauració central del 
Shopp Out que compta amb el patrocini de l’empresa 
cervesera San Miguel. Hi treballen persones amb 
discapacitat que, durant l’any, estan en processos de 
formació i treballen en projectes d’inserció laboral 
de l’entitat com el cafè-restaurant La Rosaleda Jardí 
Degustació, el servei de Càtering laFundació, el 
Taller Degustació laFundació, Aliments d’Onyar o la 
Botiga de Moda i Complements laFundació.

Un dels valors afegits del Shopp Out és que el 5% 
de les vendes que es fan durant els dies es destinen 
a impulsar projectes socials de l’entitat. De fet, 
aquest és el principal objectiu d’aquesta iniciativa de 

SHOPP OUT

shopping social que va començar el juliol de 2013 
amb 200m2 i que ha crescut fins a consolidar dues 
edicions anuals, en un emplaçament de 4.000m2 i 
arribant a la xifra dels 40.000 visitants per edició.

El Shopp Out ofereix a tots els visitants peces de 
roba, calçat i complements d’una quarantena de 
marques de moda. Compta amb firmes com la 
marca juvenil de roba i complements Kaotiko, la 
marca de roba de dona Messcalino, marques de 
temporada de primavera-estiu com la d’ulleres de sol 
Sunglass Hut, la de calçat Castañer o MI&CO de 
roba de bany, o firmes com Textura, Lacoste, Sita 
Murt o Eurekakids que han confiat en el projecte des 
dels seus inicis. També es pot comprar a la botiga 
lafundació de moda i complements de la Fundació 
Ramon Noguera que, d’altra banda, està oberta al 
públic tot l’any.

Altres marques que s’hi poden trobar són Bernie Mev, 
Bissú, Boxley, Canada House, Codigo Basico, Diesel, 
Eurekakids, Fyord, Geographical Norway, Geox, 
Gerome, Javier Simorra, LTB Jeans, Messcalino, Mon 
Marcel, Mus&Bombon, Pepe Jeans, Petrol Industries, 
Piu et Nau, RAW, SkunkFunk, Stonefly, Superdry, 
Timberland, Toni Pons, US Polo ASSN i Vans, entre 
d’altres.

Amb la voluntat que els visitants puguin passar tot el 
dia al Shopp Out, es programen activitats lúdiques 
paral·leles que tenen lloc dins el mateix recinte. Així 
doncs, es potencia la vessant musical amb un cicle 
de concerts en directe tots els vespres. I, adreçat al 
públic infantil, es programen diferents espectacles 
teatrals i musicals a càrrec de La Minúscula Teatre.

Per arrodonir l’estada, també s’ofereix als visitants 
una variada oferta gastronòmica en forma de food 
trucks com Mariaunacrep, Carambola, Bistrovan, 
Lady Buti, Komo to loko i i Bye bye blat. L’oferta es 
completa amb dues zones de restauració gestionades 
per la Fundació Ramon Noguera: el bar central San 
Miguel i el Taller Degustació laFundació. 

Més informació a www.shoppout.cat

Projectes de Col·laboració
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