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Salutació del

Aquest 2015 culmina 50 anys 
d’història de la Fundació Ramon 
Noguera. Volem celebrar tots 
junts aquest aniversari amb 
diferents esdeveniments que 
organitzarem al llarg de l’any amb 
els nostres usuaris, amb els nostres 
treballadors i amb una jornada de 
portes obertes al juliol a la què tots 
esteu convidats.

El març de 1965 es va constituir 
l’Associació Àngelus, una de les 
primeres entitats de Catalunya 
i primera de Girona de familiars 
de persones amb discapacitat 
intel·lectual, que naixia per generar 
oportunitats i per treballar pels 
drets dels seus fills i filles: dret 
a l’educació, al treball, a tenir 

Salutació de la

Novament toca fer balanç i, en 
termes de gestió, el més significatiu 
de 2014 va ser l’inici d’un nou 
model de finançament dels serveis 
de la nostra àrea social per part 
de la Generalitat de Catalunya, 
serveis d’atenció a persones amb 
discapacitat intel·lectual, centres de 
dia, centres de teràpia ocupacional, 
serveis de llars-residència i 
residències.

Gestionem una àmplia oferta de 
serveis, amb una especialització 
en l’àmbit de serveis d’inserció 
socio-laboral, principalment a partir 
de la creació de línies de negoci, 
en el marc d’un Centre Especial 
de Treball amb més de 100 llocs 
de treball creats per a persones 
amb discapacitats. També partim 
d’una especialització en centres, 
serveis i programes d’atenció a 
persones adultes amb discapacitat 

innovadors tant a nivell d’atenció 
com també a nivell tecnològic. La 
nostra voluntat és ser un suport per 
a les persones i volem avançar amb 
elles per aconseguir construir una 
societat en la què tots hi tinguem 
cabuda.

Acabar amb la frase que ha aportat 
una treballadora de la nostra entitat: 
“Per 50 anys més! Endavant” 
com a missatge de coratge i per 
transmetre valentia i il·lusió.

Salvi Amagat i Usan

intel·lectual i infants amb trastorns 
en el desenvolupament.

Estem arreu de la comarca del 
Gironès: Girona, Salt, Sarrià de 
Ter, Bescanó, Cassà de la Selva 
i  Llagostera. Aquesta implantació 
ha estat estratègica per tal de 
donar resposta a una voluntat de 
romandre a prop del nostre usuari 
i la seva família, i també per donar 
compliment al propòsit de ser 
una  organització social oberta a 
donar resposta a les necessitats 
del territori i treballar amb i per les 
persones del nostre entorn.

Precisament, el nostre pla d’acció 
a curt termini està focalitzat a 
enfortir-nos en el nostre entorn 
local, ser una entitat de proximitat i 
col·laborar activament amb el teixit 
universitari, empresarial i social.

Alhora, destinem recursos a la 
recerca, al desenvolupament i a la 

innovació, apostem per la millora 
contínua i volem seguir essent 
un referent en el nostre àmbit 
d’actuació .

Visionem un futur no fàcil; la 
globalització dels mercats, fins i 
tot dels sectors socials i d’atenció 
a persones –l’anomenat “tercer 
sector”– ha fet que esdevinguin 
competitius. Tanmateix, el nostre 
punt fort, el nostre entorn social, 
és qui ens avaluarà finalment i ens 
farà el retorn per l’esforç i el treball 
constant.

Agraïm la confiança dels nostres 
col·laboradors i amics; nosaltres 
manifestem el compromís de 
millorar dia a dia en els nostres 
productes i serveis. 

Pepita Perich i Pujol
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una vida el màxim d’autònoma i, 
en definitiva, a crear els entorns 
necessaris per a ser feliços.

No hem de deixar de comunicar 
la realitat de moltes famílies i, 
sobretot, la realitat dels seus fills 
i filles amb capacitats diferents i, 
precisament, treballar per donar 
valor a les seves capacitats, per 
sobre les discapacitats, per tal que 
puguin aportar a la societat la seva 
contribució com un ciutadà més.

La nostra organització treballa a 
Girona i a la comarca de Gironès 
amb una clara vocació de ser un 
referent en l’atenció a persones 
amb discapacitat intel·lectual i 
a les seves famílies, en trobar 
en tot moment els mètodes més 

President

Directora-Gerent

Editada el maig del 2015

Aquesta revista s’ha elaborat des dels departaments de Recursos 
Humans, Gestió Integral i Comunicació del Grup Ramon Noguera



        

Alfons Noguera
Fill del fundador Ramon Noguera i Sabater i actual membre del 
Patronat de la Fundació Ramon Noguera

Cinquantè Aniversari de la Fundació Ramon Noguera

50 ANYS DE FRN

El 1965 jo tenia 15 anys i era el petit 
de cinc germans, fruit del matrimoni de 
Ramon Noguera i Sabater i Elvira Hosta i 
Pujol. D’aquests germans, la tercera era 
la Mª Carmen, amb una greu discapacitat 
intel·lectual i física.

Recordo una infància i una adolescència  molt 
feliç dins la nostra família, però tota aquesta 
felicitat s’encerclava i es dedicava el més 
possible a la meva germana. En aquells anys, 
els meus germans més grans ja estudiaven 
fora de Girona i jo, que era jovenet, vivia a 
casa amb els meus pares i la Mª Carmen. 

Quan miro enrere recordant aquells temps i 
penso com passaven els dies, mesos i anys, 
és quan crec que la història es repeteix: la 
casa dels meus pares va ser la primera 
Fundació Ramon Noguera.

I dic això perquè des de 1942, any en què 
va néixer la Mª Carmen, la meva germana 
va tenir una ATENCIÓ PRECOÇ, en aquells 
anys centrada en metges de Barcelona i 
centres mèdics a fi d’atendre els trastorns de 
desenvolupament que presentava

Confirmades les seves discapacitats 
intel·lectuals i físiques, vam passar a 
l’ACOLLIMENT RESIDENCIAL dintre de la 
pròpia llar familiar, tractant de proporcionar-li 
les màximes comoditats per al seu dia dia, i 
tenint especial cura de la seva alimentació, 
higiene i rutina diàries, amb l’ajuda de 
persones alienes que eren considerades 
com de la família.

Solucionat l’acolliment, vam proporcionar un 
CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA. No recordo 
els seus noms, però si les cares de diferents 
professores que van instruir amb tota la 
seva dedicació a la Mª Carmen en la lectura, 
escriptura, història, religió o matemàtiques 
simples, amb l’objectiu d’aconseguir la seva 
màxima integració social.

Superada aquesta fase vàrem iniciar la seva 
INSERCIÓ SOCIO-LABORAL, que va ser 
tan fàcil com explicar-li que un “marxant d’art” 
estava interessat en els preciosos quadres 
que la Mª Carmen pintava sobre dibuixos  
fets per la mare. Així, tenia una petita font  
d’ingressos -no cal que digui que el marxant 
era Ramon Noguera-.

Feta aquesta feina quedava l’àmbit de 
SERVEI DE LLEURE I ESPORT, i aquí 
pares i germans ajudats per persones 
molt estimades  ens complementàvem per 
passejar amb cadira de rodes la nostra 
germana per tot Girona, fer sortides amb 
cotxe els diumenges, anar a missa a Sant 
Josep, i els estius els passàvem en una casa 
al camp on la Mª Carmen gaudia  dels banys 
relaxants a la piscina, i on els germans patíem 
de valent per la gran dificultat de la seva 
discapacitat física. I tota aquesta dedicació 
amb un sí i un no, un riure i un plorar, com un 
germà més a la colla.

Tota aquesta feina i amor del meu pare  
envers la seva filla Mª Carmen, juntament 
amb les seves circumstàncies personals, 

tant en el món empresarial com en el món 
polític d’aquells anys, i sobretot el seu esperit  
emprenedor (tant de moda avui dia) el van 
portar a voler per tots aquells infants i famílies 
afectades, tal com ell ho vivia, el mateix o 
millor que ell havia fet i seguiria fent per la 
seva filla.

I així comença la història de l’actual Fundació 
Ramon Noguera, amb la creació l’any 1965 
de la “ASOCIACIÓN PROTECTORA DE  
SUBNORMALES  ÁNGELUS”, amb domicili 
social al carrer Ciutadans 18 de Girona, i 
sota la Presidència del meu pare Ramon 
Noguera.

No vull deixar de nomenar les persones  que van 
acompanyar inicialment aquest projecte, que no 
hauria estat possible sense la seva col·laboració. 
Segons els Estatuts Fundacionals van ser: Jaume 
Dilmé Brugada, Benito Bosch Tomás, Emilio 
Aleñá Gironella, Pedro Dillet Puig, Francisca 
Desvilar Coldecarreras, Narciso Madrenas Ribas, 
Manuel Rodriguez Fernández,  Pedro Porqueras 
Feliu, Jose Maria Roura Ple, Antonio Dupont 
Ferreiro i Agustín Abel Jou.

Des de la meva posició actual de membre 
del Patronat de la Fundació Ramon Noguera, 
honor que dec al President Salvi Amagat, 
que em va proposar ocupar aquet càrrec, no 
faig més que aportar un granet de sorra, tot 
palpant, escoltant i veient com la Fundació 
Ramon Noguera repeteix la història viscuda 
a casa nostra.

Veig en Salvi Amagat i la Pepita Perich 

portant la difícil tasca diària de la direcció i 
el pes d’aquesta gran família. Veig a tots els 
membres del Patronat i Directius de centres 
com els germans que empenyem el carro. 
Veig a totes les meravelloses persones que 
treballen a la Fundació com les que van  
ajudar a la meva família en diferents àmbits 
envers la Mª Carmen. I veig el Rentat de 
Cotxes, la Jardineria o la Botiga laFundació   
com el “marxant d’art”  que proporcionava els  
ingressos econòmics.

En aquesta història repetida només hi ha una 
MOLT GRAN DIFERÈNCIA: nosaltres ho 
fèiem  tot  únicament per la Mª Carmen, i  avui, 
tota aquesta fantàstica  gent de la Fundació 
treballen per CENTENARS I CENTENARS  
de nens, nenes, nois i noies.

Com el fundador voldria, i en el seu nom, 
vull  tenir un record i agraïment molt especial 
per a la Pepita Perich, a qui ell anomenava 
la “secretària”. Sovint ens recordava la gran 
estima que li tenia i la seva vàlua personal, 
cosa que el temps així  ho ha demostrat. 

I com a fill del fundador deixeu-me repetir un 
fet que per sabut no deixa d’impactar-me: 
pocs anys abans de la seva mort, cert dia, 
tot passejant per davant de les precioses 
instal·lacions de la Fundació Ramon Noguera 
a Mas Xirgu, el meu pare em va dir: “saps qui 
en té la culpa de tot això?”, i tot seguit va 
afegir: “la teva germana Mª Carmen”.

Per 50 anys més! Endavant.
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“Quan miro 
enrere 

recordant 
aquells temps 

i penso com 
passaven els 
dies és quan 

crec que la 
història es 

repeteix: la 
casa dels 

meus pares va 
ser la primera 

Fundació 
Ramon 

Noguera”

“Veig a totes les 
meravelloses 
persones que 
treballen a la 
Fundació com 
les que van 
ajudar a la 
meva família en 
diferents àmbits 
envers la Mª 
Carmen”

La Fundació Ramon Noguera arriba aquest 2015 al mig segle d’existència treballant per 
garantir la qualitat de vida de les persones amb discapactitat intel·lectual. L’actual Grup 
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.

Un trosset de la nostra història. El testimoni d’Alfons Noguera

El fundador Ramon Noguera amb un grup de nois i noies



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

GRUP RAMON NOGUERA

Missió Visió

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

a 31/12/14:

248 
treballadors 

106 
persones 

amb 
discapacitat 

103 homes i 
145 dones 

Referent

Professional

Innovadora

Participativa i 
Oberta

Emprenedora    
Social
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Organització
El Grup Ramon Noguera està format per tres entitats privades 
sense ànim de lucre que treballen per millorar la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat intel·lectual i la de les seves famílies 
a la comarca del Gironès.

Valors

Fundació Ramon 
Noguera

Fundació Mas Xirgu

Esforç

Confiança

Iniciativa

Integritat

Treball en equip

Respecte

Compromís

Cooperació

Creativitat

a 31/12/14:

982 
persones 

ateses:

753 infants

229 adults

Gestiona centres i serveis 
amb l’objectiu d’assolir la 
integració social i laboral 
de persones adultes amb 
discapacitat intel·lectual 
mitjançant l’oferta laboral 
en el Centre Especial de 
Treball o en l’àmbit del treball 
ordinari.

Fundació Montilivi
Gestiona centres i serveis 
d’àmbit social per a persones 
adultes amb discapacitat 
intel·lectual i per a infants 
amb transtorns en el seu 
desenvolupament



        

“És important 
poder realitzar 
un diagnòstic 

el més aviat 
possible per part 
de professionals 

clínics amb 
un bon 

coneixement en el 
desenvolupament 

dels infants”

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Gironès (CDIAP) dóna atenció 
als infants de 0 a 6 anys que presenten una dificultat o trastorn en el seu desenvolupament o 
existeix un risc de patir-ne.

Des del 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.

L’equip de treball és multidisciplinari: està format per psicòlegs, pedagogs, fisioterapeutes, 
logopedes, neuropediatres, treballadors socials, administratius i recepcionistes.

SERVEIS A LES PERSONES

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

Qui més qui menys ha sentit a parlar del 
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). En els 
darrers anys, les consultes en els nostres 
centres sobre símptomes compatibles amb 
un possible TEA han anat en augment.

El TEA es coneix com una disfunció 
neurològica crònica amb una forta base 
genètica que des d’edat precoç es manifesta 
en una sèrie de símptomes, basats en 
una sèrie de dificultats en la interacció 
social, comunicació i falta de flexibilitat 
en el raonament i comportaments (el què 
s’anomena “tríada de Wing”). El trastorn es 
contempla com un espectre o continu per 
la forma en què aquestes alteracions es 
manifesten, i poden variar molt d’un nen a 
un altre, per tant, el concepte engloba des 
de casos més greus, a més lleus i de bon 
pronòstic.

Els TEA afecten quatre vegades més als 
nens que a les nenes i es produeixen a tots 
els grups ètnics i socio-econòmics. 

En la majoria dels casos, els nens mostren 
una aparença física normal, i poden presentar 
diferents alteracions en el seu comportament, 
per això les senyals de TEA poden passar 

Olga Casas
Directora de l’Àrea d’infància des del 2002 · Psicòloga

Sandra Vendrell
Coordinadora de l’Àrea d’infància · Treballa amb nosaltres des del 
2000 · Pedagoga

desapercebudes.  

La importància de l’atenció precoç és 
fonamental. Els experts coincideixen a 
assenyalar que la detecció i el tractament 
precoç dels símptomes milloren el pronòstic. 
Per aquest motiu és indispendable que, tant 
la família com altres figures de l’entorn de 
l’infant (pediatres, educadors) estiguin alerta 
davant l’aparició d’alguns indicadors que 
poden assenyalar que el desenvolupament 
de l’infant no es correspon amb el què 
seria l’adequat per a l’edat. Els principals 
indicadors:

0 – 6 mesos: 

Menor ús de contacte visual. Major atenció a 
objectes que a persones.

6 – 12 mesos: (a més dels l’anteriors):

Resposta auditiva inconstant, hipersensibilitat 
a alguns sons. No resposta al seu nom.  No 
balboteig als 12 mesos*. No imitació gestos*. 
No assenyala*. Estereotípies.

12 – 24 mesos: (a més dels anteriors):

No  demandes. No paraules propositives  16 
mesos*. Comprensió deficient del llenguatge. 

No frases de 2 elements als 24 mesos*.  No 
joc simbòlic: apila o fa fileres d’objectes. 
Prefereix jugar sol. Està al seu món. Resposta 
anormal a estímuls sensorials. Hiperactiu, 
oposicionista, irritable. Resistència als canvis 
ambientals.  Regressió del llenguatge o la 
relació a qualsevol edat*.

A partir dels 24 mesos (a més dels anteriors):

Llenguatge: Dificultats de comprensió i 
comunicació*. Regressió*. Jargó sense 
valor comunicatiu*. Ecolàlies. Paraules 
inventades. Llenguatge empobrit, literal, 
repetitiu. Alteració prosòdica. 

Relació social: No li interessen els nens de la 
seva edat*. Manca de reciprocitat*.Tendència 
a la soledat. Utilització de les persones per a 
aconseguir allò que vol. 

Joc*: Absència o manca de joc imaginatiu. 
Enganxament inusual a determinats objectes, 
joguines o estímuls visuals concrets.  Interès 
especial per objectes o joguines que giren.  
Alinea o classifica les joguines. Jocs o 
activitats persistents.

Patrons de conducta i interessos repetitius 
i restringits: fascinació per alguna de les 
característiques físiques dels objectes.  
Resistència als canvis en les rutines. 
Estereotípies. Alteracions sensorials a sons, 
olors, gustos. Comportaments ritualistes.

No es coneixen amb certesa les causes del 
TEA, però sabem que hi ha un pes important 
de factors genètics, possiblement associats a 
factors ambientals que interactuen entre ells.

A banda de la predisposició genètica, hi 
ha  estudis que han trobat irregularitats en 
diferents àrees cerebrals de les persones 
afectades. Així, en el cas de famílies amb un 
fill afectat existeix entre un 5 i un 20 per cent 
de risc de tenir un segon fill amb el trastorn, 
un percentatge superior al de la població en 

general.

És important poder realitzar un diagnòstic el 
més aviat possible, per part de professionals 
clínics amb un bon coneixement en el 
desenvolupament dels infants.

El diagnòstic s’estableix  a partir del recull de 
la informació facilitada pels pares en relació 
al seu desenvolupament, l’observació de la 
conducta que presenta el menor i a partir 
de proves que ajudin en la validesa del 
diagnòstic. 

En el nostre CDIAP, les consultes per 
aquest motiu s’han vist augmentades en 
els darrers anys. En l’actualitat un 9% dels 
nens atesos presenten aquesta possible 
hipòtesi diagnòstica. D’aquests, el 81%  són 
de gènere masculí. La derivació s’efectua, 
principalment, des de l’àmbit mèdico-sanitari, 
seguit de l’àmbit educatiu. Els principals 
motius de consulta en la derivació són: 
dificultats d’atenció i conducta, retard del 
llenguatge i la parla, i dificultats en la relació 
i la comunicació. L’edat en el moment de la 
consulta se situa en els 25-36 mesos (46% 
dels casos), en els 13-24 mesos (27%) i en 
els 36-48 mesos (22%). 

El TEA  és una realitat en els nostres centres. 
Per això, és fonamental iniciar quan abans la 
intervenció i d’aquesta manera ajudar en el 
seu pronòstic. La informació sobre el trastorn, 
així com els avenços en el diagnòstic, han 
ajudat a què aquesta detecció sigui possible 
en edats més  precoces i des d’àmbits més 
variats. El nostre objectiu passaria per poder 
atendre quan abans els casos, avançant la 
derivació dels nens que ens arriben a partir 
dels 36 mesos i així iniciar ràpidament el 
treball amb ells i les famíles.

*Ítems considerats indicadors d’absoluta referència/
valoració.

753 infants han 
estat atesos 

durant el 2014

510 estaven  
donats d’alta a 

31/12/14 

Ubicació: 
Girona i Salt
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“El TEA és una 
realitat en els 
nostres centres. 
Per això és 
fonamental 
iniciar quan 
abans la 
intervenció 
i d’aquesta 
manera ajudar 
en el seu 
pronòstic”

Què és el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)?



“Per als nostres 
usuaris, la 
satisfacció és 
màxima quan la 
gent reconeix 
aquest treball, 
comprant i 
agraint la feina 
ben feta”

“tenim la gran 
sort de treballar 
amb persones 
amb un gran 
potencial, 
il·lusionades 
amb el què 
fan, amb 
moltes ganes 
d’aprendre i 
mostrar el què 
són capaços 
d’arribar a fer”

SERVEIS A LES PERSONES

Servei de Teràpia Ocupacional

L’equip creatiu de la col·lecció de bijuteria artesanal

L’objectiu del Servei de Teràpia Ocupacional (STO) és potenciar i mantenir les habilitats de 
les persones ateses per tal d’aconseguir una màxima integració social i laboral, i així millorar 
la seva qualitat de vida. Es treballa des dels àmbits de l’ocupació terapèutica i de l’ajustament 
personal.

Aquest servei es porta a terme des dels centres ocupacionals de la Fundació Ramon Noguera, 
que ofereixen atenció diürna a persones adultes amb discapacitat intel·lectual. Tenim un 
centre a Girona i un altre a Llagostera, per tal d’acostar el màxim el servei als usuaris i a les 
seves famílies.

105 places

98 usuaris 
estaven 

donats d’alta a 
31/12/14 (76 a 

Girona i 22 a 
Llagostera)

Ester Roura · Monitora del Servei de Teràpia Ocupacional · 
Treballa amb nosaltres des del 2005 i és l’últim fitxatge de l’equip 

creatiu · Educadora Social

Lourdes Anglès · Monitora del Servei de Teràpia Ocupacional · 
Treballa amb nosaltres des del 1992 i va ser la primera creativa de la 
col·lecció de bijuteria · Pedagoga

Emma Rey · Monitora del Servei de Teràpia Ocupacional · 
Treballa amb nosaltres des del 2006 i es va incorporar a l’equip creatiu 
el 2014 · Educadora Social 

El nostre objectiu:
L’objectiu és elaborar complements de 
bijuteria actuals i de moda, com a activitat 
d’ocupació terapèutica dins del Servei de 
Teràpia ocupacional per a persones amb 
discapacitat Intel·lectual.

Volem fer una col·lecció pròpia, que sigui 
de qualitat i amb les últimes tendències en 
bijuteria. Un dels objectius és mostrar a 
tothom el què podem arribar a fer des de la 
Fundació. Cal que els usuaris que participen 
en l’elaboració de les joies se les sentin com 
a seves, que es mostrin satisfets amb els 
resultats i més si veuen que es venen en 
diferents punts de Girona i que l’acceptació 
per part de la gent del carrer és bona.

L’equip de disseny:
Som tres monitores de STO que proposem 
dissenys per a les col·leccions anuals de 
bijuteria.  

La inspiració:
Cada any és un repte crear una nova col·lecció; 
intentem formar-nos a través de cursos, 
assistim a la Fira Creativa de Barcelona i 
d’absorbir moltes idees exteriors al llarg de 
l’any.  Procurem utilitzar peces diferents cada 

any i tècniques artesanals aplicables en el 
treball amb els nostres usuaris. 

Lourdes: A partir de recollir fotos de revistes, 
veure aparadors i dedicar temps a navegar 
per internet, en surt una primera idea, que 
segons els materials i tendències s’haurà 
d’anar-li donant voltes per anar concretant de 
mica en mica el què podria ser el producte 
final. És una feina a què s’hi ha de dedicar 
moltes hores, ja que cal tenir en compte les 
tendències del moment, els materials, el cost 
econòmic i per descomptat, les habilitats del 
grup d’usuaris que participaran del procés 
productiu. Quan ens posem a la feina, el 
monitor estarà present en tot el procés 
productiu, ja que és qui ensenyarà al grup 
la confecció del collaret, braçalet o anell, 
les diferents tècniques i estratègies i com 
adequar els mètodes que cal aplicar segons 
model. 

Emma: La meva inspiració té en compte 
les tendències actuals però sense deixar de 
banda els meus gustos personals. M’agrada 
dissenyar complements simples però amb 
força, que destaquin però que no siguin 
cridaners, minimalistes però amb un toc 
agressiu. Aptes per tothom, no importa l’edat. 

Ester: La meva inspiració va molt lligada a les 
tendències del moment, de les observacions 
del dia a dia, de les revistes, de la televisió, 
etc.  però sobretot està molt influenciada per 
uns gustos propis i lligats a la meva manera 
de ser. Al cap i a la fi, són aquests els que 
acaben per definir la tendència de la meva 
col·lecció.   

Què cal tenir en compte:
Quan dissenyem les col·leccions, cal pensar 
en satisfer els gustos estètics de les persones 
a qui van dirigides les nostres creacions. 
Cal pensar que cada any caldrà renovar, 
i és per aquest motiu que s’ha d’innovar 
i experimentar amb diferents materials i 
tècniques per poder treure al mercat un 
producte de qualitat. Hem d’estar oberts a 
l’entorn i deixar-nos influenciar, però alhora 
hem de pensar en crear una peça que patirà 
un procés de transformació que ha de passar 
per les mans dels nostres usuaris abans 
d’esdevenir producte final. Val a dir que tenim 
la gran sort de treballar amb persones amb 
un gran potencial, il·lusionades amb el què 
fan,  amb moltes ganes d’aprendre i mostrar 
el què són capaços d’arribar a fer. 

Procés de creació:
En una primera fase dissenyem uns prototips 
en els què participen els nostres usuaris per 
tal de assegurar-nos que són capaços de 
elaborar-los de forma autònoma. És molt 
important aquest aspecte per tal de poder 
anar reajustant els diferents dissenys a les 
seves habilitats motrius i motivacions. 

Durant el procés que dura la creació de la 
nova col·lecció fem un seguit de reunions on 
cadascuna  de nosaltres exposa les seves 
idees, esbossos, dubtes, dificultats, etc. i 
mirem entre totes de trobar solucions. 

Del prototip a la col·lecció:
De les diferents propostes i projectes del grup 
de disseny, una comissió valora quins seran 
els models que es comercialitzaran per a la 
següent temporada. Una vegada feta la tria, 
caldrà posar fil a l’agulla per poder elaborar 
la col·lecció i que estigui a punt per a la 
presentació que en fem a la Fira de Mostres 
de Girona, a l’octubre.

El disseny estrella:

Lourdes: De totes les creacions, sempre hi 

ha alguna que li agafes més afecte, ja sigui 
per la tècnica que cal utilitzar, la simplicitat  
o la complexitat a l’hora de combinar els 
materials, el resultat final o l’acollida dels 
nostres amics i col·laboradors. Des que vam 
començar en aquest projecte de col·lecció 
pròpia, hem anat adquirint experiència i 
confiança per oferir un producte que s’adapti 
a les tendències estètiques del moment. 
Cada col·lecció que dissenyem és com una 
part de nosaltres, en totes elles hi dediquem 
moltes hores i, per tant, és com un fill que li 
dones el millor de tu. Des de la idea original 
al producte final ens esforcem per crear una 
peça única per un client que creu en la nostra 
feina. 

Emma: El collaret llarg Rock, de la col·lecció 
Rock de 2014. Va ser la primera peça que 
vaig idear i volia que trenqués, que fos una 
peça amb personalitat. Per això, vaig utilitzar 
com a materials principals la cadena i el cuir.

També volia que fos una peça diferent per 
això el collaret és multi-posicions. Un collaret 
en el què el tancament és davant i no darrera, 
trencant amb els convencionals. El mosquetó 
es pot col·locar on es vulgui, canviant la 
forma original del collaret i adaptant-lo als 
gustos personals o a l’ocasió. 

A part, ha estat un model molt participatiu 
per part dels usuaris i ha tingut una bona 
acceptació a nivell de vendes.      

Peces fetes amb amor:
Són peces fetes amb el cor, amb l’esforç del 
dia a dia, amb constància i dedicació. Per a 
totes nosaltres, però sobretot per als nostres 
usuaris, la satisfacció és màxima quan la gent 
reconeix aquest treball, comprant i agraint la 
feina ben feta.
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“Cal que els 
usuaris que 

participen en 
l’elaboració 
de les joies 

se les sentin 
com a seves, 

que es mostrin 
satisfets amb 
els resultats”

Collaret Natura Ocells (2013-14) Collaret Rock (2014-15)

Collaret Literari · (Col·lecció 2012-13), Collaret De Claus (2014-15), Collaret Floral, (2013-14) i Collaret Picasso (2012-13)



Natan Rivero
Fisioterapeuta · Treballa amb nosaltres des del 2009

Cesc Massó
Tècnic d’Educació Física i ’Esport · Treballa amb nosaltres des del 
2014

SERVEIS A LES PERSONES

Salut i Activitat Física, imprescindibles per a la qualitat de vida

L’Àrea de Salut i Activitat Física pretén 
contribuir a millorar la qualitat de vida dels 
usuaris de la Fundació Ramon Noguera. 
Aquesta àrea esta formada per un equip 
interdisciplinari (dos metges, un fisioterapeuta 
i un especialista en activitat física i esport), 
que treballa a nivell transversal en el disseny, 
implantació i avaluació dels diferents 
programes de salut.

Programa d’activitat física
Com tots sabem, l’exercici aporta beneficis 
a l’organisme, per això és bàsic tenir un 
programa d’Activitat Física (AF) dirigit a 
persones amb discapacitat intel·lectual. Tot i 
que una patologia no és un motiu excloent 
per a la pràctica de l’exercici, és necessari 
adaptar de forma individualitzada la dosi 
d’aquest exercici a cada patologia.

A qui va dirigit: El programa d’activitat 
física de la Fundació Ramon Noguera està 
dirigit als usuaris dels centre d’atenció diürna 
(STO i CAE). L’adaptació del programa 
a les necessitats dels usuaris fa que el 
treball sigui diferent en funció dels centres; 
a STO es formen grups homogenis per 
estat càrdiorespiratori, i a CAE es treballen 
les habilitats motrius més bàsiques en 
transferència a la vida diària. En tots els 
casos l’objectiu principal és aconseguir que 
la persona visqui molts anys i amb qualitat en 
la seva mobilitat i estat físic.

El programa: L’inici del programa d’AF 
està marcat per la realització d’unes proves 
físiques senzilles de les quals s’extreuen 
unes dades fisiològiques per decidir els 
nivells de les sessions i com organitzar els 
més de cent usuaris que es beneficien del 
servei. 

La part central del programa d’AF està 
marcada per la realització de les sessions, on 
es treballen les qualitats físiques centrades 
en la força i la resistència, i les habilitats 
motrius més bàsiques. Aquestes sessions 
es duen a terme als espais habilitats de la 
Fundació i a d’altres com pavellons i parcs 
de salut.

Avaluació i replantejament: A la part 
final del programa, que coincideix amb la 
finalització del curs, es realitzen novament 
les proves físiques per comprovar que la 
dosi d’AF ha estat l’adequada, i es valoren 
les sessions amb perspectiva per detectar 
situacions concretes i consensuar solucions 
amb la resta de l’equip de l’Àrea de Salut 
de cares a l’any següent. Segons les dades 
registrades es veu una forta evolució pel què 
fa a millores fisiològiques, per tant s’està 
contribuint a una millora de la salut. 

Independentment de tota la planificació del 
programa, pensat de manera exhaustiva per 
donar als usuaris la ració diària de salut, hi 
ha factors observables molt interessants; 

moltes vegades els usuaris no comencen 
el dia de la millor manera, i quan reben la 
sessió d’AF el seu estat d’ànim canvia a un 
estat més positiu.  

Programa de fisioteràpia

El programa. Partim d’una exploració 
inicial de cada persona per tal de dissenyar 
un programa de treball amb objectius i 
metodologies de treball individualitzades. 
En aquest programa s’hi inclouen tant 
intervencions terapèutiques per millorar 
l’estat funcional del pacient (utilitzant treball 
d’aspectes com la mobilitat, la força la 
coordinació) com pautes de prevenció per 
evitar problemes diversos (com ara les 
úlceres per decúbit en persones que passen 
moltes hores a la cadira de rodes o les 
caigudes en persones amb poca estabilitat o 
equilibri).

És important adaptar-se a les necessitats 
de cadascú ja que el col·lectiu que atenem 
és molt heterogeni. Això és important tant 
a l’hora de plantejar objectius com a l’hora 
de decidir les activitats a través de les quals 
intentarem treballar-los ja que sempre mirem 
de trobar una manera de treballar que resulti 
estimulant per a cada persona.

Espais i material. Per dur a terme el 
programa disposem de dos espais: una 
sala de fisioteràpia i una piscina. A la sala 
treballem qualsevol aspecte que calgui tant a 

nivell actiu (amb l’acció voluntària de l’usuari) 
com a nivell passiu (actuant el fisioterapeuta 
sobre la persona tractada) aprofitant tot el 
material que tenim a l’abast: matalassos, 
lliteres, barres paral·leles per treballar 
la deambulació, piques, aros, bandes 
elàstiques, pilotes, etc. A la piscina també 
hi treballem diferents objectius i aprofitant 
l’efecte de l’aigua sobre els cossos hi podem 
practicar molt l’equilibri. Amb usuaris amb 
dificultats greus per caminar podem treballar 
la deambulació.

Avaluació i seguiment. Periòdicament 
fem revisions de l’estat dels usuaris per veure 
quina és la seva evolució i replantejar-nos els 
objectius i el pla de treball si és necessari.

“L’exercici 
aprota beneficis 

a l’organisme, 
per això és 
bàsic tenir 

un programa 
d’Activitat 

Física dirigit a 
persones amb 

discapacitat 
intel·lectual”
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“És important 
adaptar-se a 
les necessitats 
de cadascú 
ja que el 
col·lectiu que 
atenem és molt 
heterogeni. 
Això és 
important 
tant a l’hora 
de plantejar 
objectius com a 
l’hora de decidir 
les activitats”

Centre d’Atenció Especialitzada
15 places

7 usuaris 
estaven 

donats d’alta a 
31/12/14

El Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) ofereix un servei d’atenció diürna adreçat a persones 
adultes amb discapacitat intel·lectual que necessiten un suport extens i generalitzat.

En aquest centre, ubicat a Sarrià de Ter, es treballa el model d’atenció a partir d’un Pla de 
Suport Individualitzat on es concreten els objectius, suports i serveis ajustats a les necessitats 
de cada usuari.

Aula d’estimulació del CAE de Sarrià

Sessió de fisioteràpiaActivitat física a la piscina



“Continuem 
lluitant per 
aconseguir una 
millora en la 
qualitat de vida 
de les persones 
amb DI, dels 
seus familiars i 
del seu entorn”

SERVEIS A LES PERSONES

Ester Triadó
Directora del Servei de Teràpia Ocupacional i de Llars des del 1992 · 
Pedagoga

Yolanda García
Àrea Psicològica · Treballa amb nosaltres des del 2005 · Psicòloga

Lourdes Juscafresa
Directora del Centre d’Atenció Especialitzada i de Residències des del 
2002 · Psicòloga

Discapacitat intel·lectual:
Segons l’Associació Americana 
de Discapacitat Intel·lectual i del 
Desenvolupament (2002), la discapacitat 
intel·lectual es caracteritza per limitacions 
significatives en el funcionament intel·lectual 
i en la conducta adaptativa, que es manifesta 
en habilitats adaptatives conceptuals, socials 
i pràctiques. Aquesta discapacitat ha de 
començar abans dels 18 anys”. 

Què entenem per qualitat de vida? 
La definició de qualitat de vida acceptada 
per la comunitat científica internacional és la 
proposada per Robert Schalock (1995), on 
la descriu com “un concepte que reflecteix 
les condicions de vida desitjades per una 
persona, relatives a les vuit dimensions 
troncals de la seva vida: benestar emocional, 
relacions interpersonals, benestar material, 
desenvolupament personal, benestar físic, 
autodeterminació, inclusió social i drets”.

Durant molts anys s’ha considerat inevitable 
que els adults amb discapacitat intel·lectual 
(en endavant, DI) no tinguessin les habilitats 

adaptatives necessàries que els permetessin 
viure amb independència i treballar. A la 
Fundació Ramon Noguera hem aconseguit 
canviar aquesta premissa de forma 
significativa en els nostres àmbits d’actuació: 
l’habitatge, el treball i la participació social. 
Queda encara molta feina per fer i per això 
seguim treballant des del nostre departament 
de Recerca i Desenvolupament.

Com apliquem el Projecte de Qualitat 
de Vida?
La nostra metodologia és treballar en 
base al Pla de Suport Individualitat (PSI) 
on es defineixen anualment els objectius i 
expectatives de vida de la persona. L’objectiu 
final és la millora de la seva qualitat de vida, 
en definitiva, aconseguir la seva felicitat.

Treballem seguint les vuit dimensions centrals 
de Shalock (1995). Per altra banda, també 
integrem dues perspectives aparentment 
de signe contrari: les percepcions i valors 
individuals (perspectiva subjectiva) i les 
condicions reals de la vida (perspectiva 
objectiva).

A dia d’avui ja estem treballant en dissenyar 
un nou procediment de Planificació Centrada 
en la Persona (PCP), un procés que fa  èmfasi 
en la  importància d’un vincle estret entre 
els objectius de vida que té la persona, els 
seus desitjos i les necessitats de suport  que 
requereix.

Objectius generals d’aquest projecte 
de present i de futur:  
· Oferir els suports adequats i necessaris que 
afavoreixin un procés de desenvolupament 
personal i d’autodeterminació saludable de 
les persones amb DI.

· Elaborar i desenvolupar plans personals i 
específics que contemplin activitats i suports 
ajustats a les necessitats de les persones 
amb DI.

· Establir un nou procediment d’atenció a 
l’usuari posant de manifest la importància 
d’un procés de millora de la qualitat de 
vida, fent èmfasi en el vincle estret entre els 
objectius de vida que la persona desitja i les 
necessitats de suports que requereix.

Objectius més específics:
· Dissenyar un model d’atenció basat en la 
persona contemplant el seu entorn social i 
donant resposta als seus objectius de vida i 
necessitats de suport.

· Formar una xarxa de professionals capacitats 
en l’atenció i intervenció amb persones amb 

DI i també en el procés d’envelliment, la 
implantació de la planificació centrada en 
la persona i en metodologies per a l’ús de 
reminiscències.

· Acompanyar i oferir suports a la persona 
amb DI per a la construcció del seu pla 
personal, a través de la planificació centrada 
en la persona.

· Oferir activitats que responguin als 
interessos, demandes i necessitats dels 
beneficiaris.

· Facilitar l’accés a la comunitat i als 
recursos de la xarxa comunitària en l’entorn 
més pròxim a la persona i incrementar les 
oportunitats i experiències de participació en 
aquests entorns.

· Millorar el benestar emocional dels 
beneficiaris, promovent l’estabilitat i 
proporcionant interaccions positives entre la 
persona, el seu entorn i les altres persones.

En definitiva, la qualitat de vida de les 
persones amb DI no ha de ser diferent de les 
persones que no tenen discapacitats. 

Des de la Fundació Ramon Noguera 
continuem lluitant per aconseguir una millora 
en la qualitat de vida de les persones amb 
DI, dels seus familiars i del seu entorn en 
general. Vetllem per avançar en la millora 
contínua de tots aquells aspectes que formen 
part d’aquesta qualitat, treballant la globalitat 
de la persona i la seva felicitat.
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“El nostre objectiu 
és garantir la 

qualitat de vida 
de les persones 

amb discapacitat 
intel·lectual 

oferint els suports 
individualitzats 

en els àmbits del 
benestar personal, 

la participació 
social i 

l’autodeterminació

365 dies a l’any vetllant per la felicitat de les persones

Acolliment residencial
L’acolliment residencial és un servei d’atenció a les persones amb necessitat de suport extens 
o generalitzat. 

Els objectius de l’acolliment residencial són els de proporcionar un entorn el més semblant 
possible a la llar familiar i oferir els suports necessaris per a garantir la qualitat de vida. 

Es dóna servei les 24 hores i els 365 dies de l’any. És un servei que intenta ser el més 
semblant possible a la vida i l’ambient familiar.

Tenim residències i llars-residència a Girona, Sarrià de Ter, Cassà de la Selva i Llagostera.

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

130 places 

84 usuaris 
estaven 

donats d’alta a 
31/12/14

3 residències

7 llars-
residència

Activitats plàstiques i tasques domèstiques a la Residència Fontajau



Marta Feixas
Coordinadora de l’Àrea de Lleure i Esport · Treballa amb nosaltres des 
del 2009 · Integració Social

Què és el Servei de Lleure i Esport?
És un servei basat en un programa que es 
renova anualment i que el formen diferents 
activitats de lleure i esport que s’ofereixen als 
usuaris de la Fundació Ramon Noguera.

Per a aquest 2015 s’ha programat:

Activitats de lleure: teatre, teràpia amb 
gossos, sortides mensuals, viatge d’estiu  o 
colònies d’estiu, informàtica, “La Colla”

Activitats esportives: entrenaments 
i competicions de futbol sala i bàsquet, 
esquiada de cap de setmana. 

També es poden realitzar altres activitats 
puntuals al llarg de l’any

Quin és l’objectiu del servei?
L’objectiu és millorar la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat intel·lectual 
mitjançant activitats lúdiques i esportives.

Utilitzem el lleure i l’esport com una via més 
per a la inclusió social i és per aquest motiu 
que desenvolupem totes les activitat en 
entorns comunitaris.

Cada una des les activitats consta dels 
recursos materials i humans necessaris per 
dur-les a terme. 

A qui va dirigit?
El servei de Lleure i Esport està dirigit a totes 
les persones adultes amb discapacitat de la 
Fundació Ramon Noguera.

Quines activitats són les que creus que 
han estat més enriquidores per als 
usuaris?
De les moltes activitats que fem, pel què fa a 
lleure, personalment penso que la de teatre 
és una de les que té més resultats positius, 
ja que no només treballen la part lúdica, sinó 
que hi ha una part psicològica, pedagògica i 
social molt important que es treballa al mateix 
temps que la lúdica: és teatre terapèutic. 
D’una manera similar, la teràpia amb gossos 
també és molt enriquidora, ja que es treballen 
molts aspectes importants com l’estimulació 
mental i cognitiva, la concentració o la 
memòria, i es fa de forma que la persona ho 
gaudeix a través de la relació amb l’animal.

En el cas de les activitats esportives, el  
torneig Mediterranean International CUP 
(MIC  Integra) en el qual participen els 
jugadors de l’equip de futbol, també és molt 
bonic, ja que a part de fer esport, també es 
treballen molts altres valors i s’ho passen 
molt bé.

Quina experiència destacaries del 
programa?
Destacaria el viatge d’estiu. És una activitat 
molt maca, on un grup reduït de nois i noies 
de la fundació van a una destinació de viatge 
durant 5 dies. Normalment, cada any solen 
participar-hi els mateixos així que es fa un 
vincle molt bonic entre ells i també amb 
els monitors que els acompanyen. Jo els 

he acompanyat durant els últims sis anys i cada 
vegada ha estat especial, amb moltes anècdotes 
per explicar.

Amb quines entitats col·laboreu?
Treballem amb diferents entitats com per exemple 
Escenaris Especials (teatre), ACELL (competicions 
esportives i vacances), RATIO (vacances), CATC 
(teràpia amb gossos) i també participem a la lliga 
de futbol amb equips d’altres entitats socials de la 
província de Girona com La Fageda, MAP, ASTRES, 
Junts i Endavant, VIMAR, ALTEM i El Dofí. 

Estem oberts a qualsevol altre col·laboració per tal 
de millorar i compartir experiències.

Què és el que més t’agrada d’aquesta feina?
El que més m’agrada de la meva feina és veure’ls 
gaudir amb les activitats que fan, i si a sobre serveix 
per aconseguir uns objectius marcats o per millorar 
en qualsevol àmbit de la persona, em sento més 
que satisfeta. 

Per què creus que aquest programa és útil i 
necessari?
Aquest programa és molt necessari ja que millora 
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual, contribueix a la inclusió social i afavoreix 
les relacions interpersonals i l’autodeterminació. I a 
més a més, i el més important:  s’ho passen molt 
bé!

“Treballem 
molts aspectes 

importants com 
l’estimulació 

mental i 
cognitiva, la 

concentració o 
la memòria, i 

es fa de forma 
que la persona 

gaudeix”

SERVEIS A LES PERSONES

Servei de Lleure i Esport

Com omplir les hores d’oci de forma divertida i saludable
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El Servei de Lleure i Esport pretén millorar la qualitat de vida de les persones amb DI 
mitjançant activitats lúdiques i esportives: sortides de lleure a cases de colònies, a la platja, a 
parcs d’atraccions; activitats com dansa, lectura, informàtica o teatre; i pràctica d’esports com 
bàsquet, futbol sala, atletisme, esquí i participació en competicions d’esports adaptats.



“nosaltres no 
treballem amb 
persones amb 

discapacitat; 
treballem amb 

persones 
perfectament 

capacitades”

Bugaderia i Servei de Planxa

· Autoservei de rentat de 
roba

· 3 capacitats disponibles

· Autoservei d’assecat

· Servei de Planxa amb 
entrega en 24 hores

· Planxem peces de roba: 
camises, samarretes, polos, 
vestits, pantalons, faldilles, 
etc.

SERVEIS A LES PERSONES

Centre Especial de Treball

L’equip més especial

Un Centre Especial de Treball (CET) és una empresa 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.

A la Fundació Ramon Noguera, el CET Mas Xirgu compleix 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 (Jardineria i Serveis Forestals, Bugaderia i 
Servei de Planxa, Neteges industrials, Botiga de Moda i Complements, Rentat de Cotxes i de 
Vehicles Industrials i disseny i elaboració de productes artesanals).

Hi ha un equip format per professionals multidisciplinars, la Unitat de Suport a l’Activitat 
Professional (USAP), que treballen amb i per a les persones amb discapacitat del CET. 
La finalitat de l’equip USAP és vetllar per la inserció laboral de les persones inscrites a la 
nostra borsa de treball, a més de donar suport a l’activitat professional que desenvolupen els 
treballadors contractats. Aquest treball es realitza conjuntament amb els caps de cada secció 
productiva i els especialistes

106 
treballadors 

amb 
discapacitat a 

31/12/14

Coordinar un projecte productiu, en el meu 
cas el de Jardineria i Serveis Forestals, amb 
una bona part de la plantilla conformada per 
persones amb algun tipus de discapacitat, a 
priori podria semblar complicat. Alguns diran 
que partim amb desavantatge, dubtaran del 
grau de professionalitat o de la capacitat de 
treball.

Ho desmenteixo rotundament. Seguint una 
simple premissa, tots aquests prejudicis 
s’esvaeixen. Nosaltres no treballem amb 
persones amb discapacitat; treballem amb 
persones perfectament capacitades, que amb 
les eines i els mitjans adequats ens permeten 
competir amb igualtat de condicions en un 
sector altament competitiu.

Els nostres problemes diaris són molt similars 
als què pot tenir qualsevol altre col·lectiu 
laboral, i comptem amb el suport adequat per 
poder-los resoldre amb solvència. Els últims 
anys no han estat fàcils, la crisis econòmica, 
ens ha obligat a diversificar serveis,  ajustar 
costos,  crear inèrcies diferents i buscar noves 

aliances. El resultat d’aquest procés ha estat 
un grup humà més format, més polivalent, 
més confiat en el futur, preparat per afrontar 
nous reptes i donar resposta a les necessitats 
d’uns clients que ens exigeixen més qualitat 
i millors serveis.

No vull deixar en segon terme la part 
principal de la nostra missió, la part social, 
l’autèntic motor d’aquest projecte, que 
ens permet donar feina a una vintena de 
persones amb cert grau de discapacitat a 
la secció de jardineria. Són persones que, 
sense l’existència de fundacions com la 
nostra i tantes altres, ho tindrien difícil per 
integrar-se al mercat laboral.  Són persones 
a les quals intentem dotar de les habilitats 
i els coneixements adequats perquè 
aconsegueixin desenvolupar-se amb èxit tant 
al CET (com a jardiners, operaris de neteja o 
de rentat de cotxes) com en qualsevol altre 
projecte professional o personal que es 
proposin. Sempre sota la premissa que no 
som ni educadors ni monitors. Som jardiners 

que coordinem, supervisem, 
ensenyem, aconsellem, 
convivim i treballem amb 
altres jardiners, obviant les 
diferències i enfortint els 
punts comuns.

Qui ens hauria de dir als més 
veterans del departament de 
jardineria de la Fundació  fins 
on hem arribat! Hem crescut 
en els moments de bonança, 
i amb esforç i perseverança  
hem aconseguit mantenir 
una plantilla estable i una 
cartera de clients fidelitzada 
en temps de dificultats. Els 
ingredients d’aquest petit 
miracle: cadascuna de les 
persones que formem aquest 
petit “gran” equip, des de  
l’equip directiu a l’últim dels 
peons.

Sergi Serra
Cap de la secció de Jardineria i Serveis Forestals · Treballa amb 
nosaltres des del 2001 · Gestió i organització de recursos naturals i 
paisagístics
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Jardineria i Serveis Forestals
Construcció i manteniment de jardins 
i espais verds, conservació de parcs, 
vials urbans, parcel·les, urbanitzacions 
i boscos, neteges vials, control de 
malalties i tractaments fitosanitaris, 
gestió i manteniment de xarxes de 
regadiu, gestió de l’arbrat (podes 
especialitzades, tales, esporgues 
i plantacions), treballs forestals 
(aclarides, franges de seguretat i 
desbrossaments), manteniment, neteja 
de paratges i de zones protegides i 
manteniment de mobiliari urbà.

PRODUCTES I SERVEIS 
AMB VALOR AFEGIT



PRODUCTES I SERVEIS

Neteges Industrials

Botiga de Moda i Complements

Rentat de Cotxes i de Vehicles Industrials

Disseny i elaboració de productes artesanals

·  Posada a punt de locals comercials, 
naus industrials, baixos, pàrquings, 
noves edificacions, habitatges i grans 
superfícies

· Manteniment de locals comercials, 
industrials i habitatges

· Neteja de vidres

· Polit i abrillantat de paviments

· Neteja de moquetes i tapisseries

· Venda de mostraris de temporada: 
peces úniques de grans firmes.

· Articles de moda outlet amb una 
àmplia oferta de roba home-dona de 
les últimes temporades.

· Calçat. Sabates outlet i mostraris de 
temporada

· Complements de disseny i elaboració 
pròpies: bijuteria i altres complements 
de moda, i articles de regal i decoració, 
tot confeccionat de forma artesanal.

Mas Xirgu
· Servei especialitzat per a turismes, tot 
terrenys i furgonetes. Rentat exterior 
al túnel automàtic i aspiració i neteja 
manual dels interiors del vehicle, 
llandes i vidres.

Montfullà
· Túnel de rentat automàtic especialitzat 
per a vehicles industrial (camions, 
tràiles i autocars).

· Servei ràpid i de qualitat low cost per 
a turismes, tot terrenys i furgonetes. 
Rentat exterior al túnel automàtic i 
aspiració self-service 

A la Fundació hem creat diverses 
línies d’articles artesanals, fets 
amb dedicació i cura als centres 
ocupacionals i al nostre taller de 
confecció.

Elaborem complements de moda 
(col·lecció de bijuteria, bosses de mà), 
articles de regal i articles de decoració 
per a la llar.

El procés de creació de cada producte 
es fa íntegre a la Fundació: dissenyem, 
elaborem i ens ocupem de la distribució 
en els nostres punts de venda.

Tots aquests productes es poden trobar 
a l’espai de Moda i Complements 
lafundació o a la nostra botiga virtual

 www.lafundacio.net

AMB VALOR AFEGIT
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http://www.lafundacio.net


Xavi Alomar
Director General de Textura Interiors
(Al centre de la imatge, a la roda de premsa de presentació del Shopp Out)

“Tenim un doble 
repte: treballar 
per créixer amb 
creativitat, i 
realitzar una 
aportació a la 
societat”

“El retorn que 
obtenim és molt 
gratificant per 
l’oportunitat que 
ens brina de 
contribuir amb 
una fundació”

GRANS ESDEVENIMENTS EMPRESES AMIGUES

Empreses socialment responsables amb la Fundació 
La Fundació Ramon Noguera manté una línia 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 
amigues 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, 
banc de temps, donacions, o el projecte més novedós: el Shopp Out.

Textura Interiors, empresa amiga oberta a la col·laboració creativa

“Dissenyem  
projectes 

que permetin 
implicar les 

empreses”
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La cinquena edició de Shopp Out, que ha 
tingut lloc el maig de 2015, ha representat la 
consolidació definitiva del projecte social que 
impulsa la Fundació Ramon Noguera.

La iniciativa, la més gran de shopping social 
de l’Estat, i única en el seu format, va tancar 
les portes després de cinc dies d’intensa 
activitat a la seu de l’entitat per on hi van 
passar 40.000 visitants, xifra que representa 
un increment del 18% respecte de l’edició 
anterior.

En el Shopp Out, amb dues edicions anuals 
des del 2013 (maig i octubre), els visitants 
poden gaudir d’una oferta molt variada 
de productes de les més de 30 primeres 
marques del món de la moda que hi són 
presents. S’hi poden trobar articles amb 
descomptes de fins al 70% en una superfície 
de més de 4.500 m2.

L’esdeveniment permet difondre la feina que 
porta a terme la Fundació Ramon Noguera i, 
al mateix temps, suposa un important suport 
econòmica, ja que el 5% de les vendes es 
destinen a impulsar els seus projectes socials.                                       

La directora-gerent de la Fundació Ramon 
Noguera, Pepita Perich, fa un balanç molt 
positiu de la darrera edició celebrada i 
reconeix que la cinquena edició representa 
“la consolidació d’aquest projecte de 
shopping social” que organitza la Fundació 
Ramon Noguera i que, en només tres anys, 
s’ha fet amb un lloc propi en el calendari 
d’activitats de la ciutat. També destaca que la 
celebració de Shopp Out a la seu de l’entitat 
permet donar a conèixer la fundació a un 
públic més ampli, i assenyala que l’objectiu 
de futur passa per “sorprendre al visitant 
cada edició, amb novetats que el continuïn 
il·lusionant, i que junts caminem en aquesta 
iniciativa d’èxit de Girona”. “Hem de donar 
resposta a la confiança que posa la gent en 
nosaltres”, afegeix la directora-gerent de la 
Fundació Ramon Noguera.

Shopp Out s’organitza amb format de més 
de 30 pop-up stores, amb una durada de 5 
dies a les instal·lacions de la Fundació. Els 
visitants poden trobar articles per a la llar, 
roba d’home, dona i infantil, calçat i altres 
complements de les marques Bissú, Boxley, 
Brandy Melville, Canada House, Casa 
Viva, Castañer, Código Básico, Cooked in 
Barcelona, Custo Barcelona, Eurekakids, 
Geox, Gocco, Javier Simorra, Lacoste, LTB, 
Macson, Mango, Mi&Co, Mon Marcel, New 
Zealand Auckland, Petrol Industries, Sita 
Murt, Skunfunk, Stonefly, Sunglass Hut, 
Superdry, Surkana, Textura, Timberland, 
VamCats i Yamamay i la botiga laFundació, 
la marca pròpia de la Fundació Ramon 
Noguera, que està oberta tot l’any.

Sota el concepte Happy Shopping, els visitants 
també poden gaudir de diferents espais de 
descans i esbarjo, música i espectacles infantils. 
La restauració de König, Moritz i Cafès Cornellà 
es complementa amb l’oferta musical de grups 
musicals (en la darrera edició: Blackiss, La Time 
Machine, Yes the Music, Sra. Karma i el grup 
d’activitats infantils Wonderful Kids). També 
compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Girona.

Es pot trobar més informació a:              

 www.shoppout.es

Shopp Out: de shopping social a Girona!

Quina és la visió de Responsabilitat 
Social de Textura Interiors?
L’empresa, avui en dia, té un doble repte: 
treballar per créixer amb creativitat, i 
realitzar una aportació a la societat, tant 
pel que fa al manteniment i creació de llocs 
de treball sostenibles, com de donar suport 
als sectors més febles de la societat com 
són les persones amb discapacitat física 
i intel·lectual, d’entitats com la Fundació 
Ramon Noguera.

Quina és la relació amb la Fundació?
Textura col·labora amb la Fundació Ramon 
Noguera des de fa temps amb la donació de 
producte per a residències i llar-residència i 
darrerament, en el desenvolupament de la 
iniciativa de shopping social ShoppOut. 

En tot aquest temps, i amb les diferents 
accions en les què Textura participa, el 
retorn que obtenim és molt gratificant per 
l’oportunitat que ens brinda de contribuir amb 
una fundació amb un paper molt rellevant a 
la província de Girona per la integració social 
i laboral de persones amb discapacitat.

Què representa el Shopp Out?
Ens sentim molt orgullosos d’haver promogut 
juntament amb la Fundació Ramon Noguera 

el Shopp Out, que ens permet donar 
continuïtat a la nostra col·laboració amb la 
Fundació i ajudar a divulgar la seva tasca a 
la societat gironina.

I així, fruit de l’estreta relació, que ha anat 
evolucionant, amb el doble objectiu de 
divulgar la tasca de la Fundació Ramon 
Noguera i de poder finançar projectes, 
de la mà de l’emprenedora Pepita Perich, 
directora-gerent de la Fundació, va sorgir 
el Shopp Out: el què va començar com una 
idea de projecte s’ha consolidat a Girona 
com la primera iniciativa de shopping social 
en tot l’Estat.

Una iniciativa que obre les seves portes 
durant quatre dies amb botigues temporals 
de més de 30 primeres marques de moda, 
amb descomptes fins al 70% dins de les 
instal·lacions de la Fundació. 

Per a Textura, i també per a mi personalment, 
és molt gratificant haver contribuït al seu 
èxit, aconseguint després de 5 edicions que 
més de 40.000 persones hagin gaudit de 
l’experiència de ShoppOut a Girona.

http://www.shoppout.es


Lourdes Xifra
Consell Família-Empresa Comexi Group

El passat 2014 vam celebrar el  60è 
Aniversari de Comexi Group (1954 – 2014). 
Des de la delegació de l’empresa ubicada a 
Riudellots de la Selva, vam organitzar una 
jornada especial el 7 de juny de 2014 per a 
dur a terme aquesta celebració, a la qual la 
Fundació Ramon Noguera va ser convidada.

A Comexi tenim clar que un dels objectius 
d’aquesta celebració era el de reunir a totes 
les persones que ens han acompanyat fins al 
dia d’avui. Un dels col·lectius clau que havien 
d’estar presents era, sens dubte, la Fundació 
Ramon Noguera, amb qui tenim una estreta 
relació des del punt de vista laboral i de 
responsabilitat social.

A nivell laboral, la Fundació s’ocupa dels 
serveis de neteja de les nostres instal·lacions, 
activitat que permet inserir a més de 10 
persones amb discapacitat. 

A nivell social, cada any obrim les portes de 
Comexi per a què els usuaris dels centres 
ocupacionals puguin venir a vendre els 
productes que ells mateixos elaboren com 
per exemple les joies, detalls de nadal i 
paraigües. Des d’aquests mateixos centres, 
cada any s’elabora artesanalment l’obsequi 
que donem als nostres treballadors quan 
han estat mares o pares. El fet d’escollir una 

peça feta a la Fundació Ramon Noguera 
suposa regalar uns valors i una mostra 
dels sentiments de totes les persones amb 
discapacitat intel·lectual que intervenen en 
l’elaboració. És una peça molt valuosa. 

Són molts anys treballant junts i esperem que 
per molts anys ens donem suport mútuament 
per un món  més  just, equitatiu, on tothom 
pugui aportar el seu granet de sorra per fer 
grans projectes i mantenir les il·lusions.

Endavant i molta força a tot el equip de  la 
Fundació per la gran tasca que feu!

“Esperem 
que per molts 

anys ens 
donem suport 

mútuament per 
un món més 

just, equitatiu, 
on tothom 

pugui aportar el 
seu granet de 

sorra”
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EMPRESES AMIGUES

Comexi, una llarga amistat

Empreses socialment responsables amb la Fundació 

AMICS DE LA FUNDACIÓ

Fes-te amic de la Fundació
A la Fundació Ramon Noguera volem que formis part del nostre projecte, i per això ara 
et pots convertir en Amic de la Fundació.

Una petita col·laboració suma perquè poguem continuar treballant cada dia amb i per 
a les persones que més ho necessiten, les persones amb discapacitat intel·lectual que 
atenem a la nostra entitat.

El projecte Amics de la Fundació és un vincle que ens ha d'unir en l'esforç i el compromís 
per construir una societat més justa i solidària.

La teva col·laboració amb aquest projecte és una aportació econòmica periòdica, on tu 
tries l’import i la periodicitat, i el destí de la qual és fer realitat projectes que milloren la 
vida de les persones que atenem als nostres centres i serveis.

Si et fas Amic de la Fundació, rebràs informació de com evolucionen aquests projectes, 
t’assabentaràs de les novetats a través de la revista i la memòria anuals, i podràs 
conèixer de primera mà la fundació i les persones que en formen part.

Enguany, la Fundació Ramon Noguera celebra el 50 Aniversari. Aprofitant que estem 
de celebració, hem creat una sèrie de novetats per als Amics de la Fundació.

A més dels beneficis fiscals que obtens en fer la declaració de la renda, i pel què rebràs 
el certificat de donació, ara podràs gaudir d’avantatges en els nostre servei de rentat de 
cotxes i a la botiga de Moda i Complements laFundació.

Per fer-te fer Amic de la Fundació, i per obtenir més informació al respecte, pots dirigir-
te a www.grupfrn.cat, i donar-te d’alta al formulari que trobaràs.

http://www.comexi.com
http://www.esteve.es
http://www.textura-interiors.com
http://www.grupfrn.cat/capitol.php?p=amicsdelafundacio


“Puc dir que 
aquesta 

etapa m’ha 
fet aprendre 

a com tractar 
les persones, 

[...] a veure les 
coses positives 

de la vida, 
essencial  per a 

una infermera 
per fomentar 
la salut de les 

persones”

“són vivències 
que ajuden a 
conèixer un 
món real poc 
conegut per la 
majoria”

“Totes les 
activitats [...] 
han donat 
espai per a la 
interacció dels 
usuaris amb 
la resta de 
població i això 
m’ha motivat 
molt”

“És molt 
important 
aconseguir que 
ningú se senti 
exclòs de la 
societat i que 
tothom gaudeixi 
de les mateixes 
oportunitats”

PROGRAMES

El Programa de Voluntariat contempla tota una sèrie d’accions i activitats on hi poden 
participar les persones que vulguin col·laborar donant suport al col·lectiu de persones amb 
discapacitat intel·lectual a qui donem atenció als nostres centres. Es tracta d’oferir els 
suports individualitzats necessaris en els àmbits del benestar personal, la participació social 
i l’autodeterminació. 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, 
com al Centre de Dia d’Atenció Especialitzada de Sarrià de Ter, als centres ocupacionals que 
tenim a Girona i a Llagostera, a les llars-residència, a les residències de Fontajau i Sarrià,  i 
també al Servei de Lleure i Esport. Tenim un ampli ventall d’activitats ben diferents en les què 
es pot participar com ara anar a passejar, fer hípica, fer esport, acompanyament en sortides 
lúdiques, informàtica, etc. No cal disposar de gaire temps lliure, només cal voler compartir part 
d’aquest temps col·laborant amb el nostre col·lectiu.

Voluntariat

Andrea Poveda
Estudiant d’infermeria · Voluntària de la Fundació Ramon Noguera

Em dic Marina Fabri Sureda i tinc 22 anys. 
Cada cop més, me n’adono que en la societat 
que ens envolta s’hi produeixen canvis i reptes 
constats. Aquests canvis, es manifesten 
degut a les necessitats i demandes socials 
que tenim els ciutadans. A partir d’aquí, una 
de les qüestions que em plantejo a la meva 
vida quotidiana és què podem fer per tal 
de millorar la qualitat de vida davant de les 
persones que tenen alguna dificultat afegida? 
Per això, fa mig any, vaig decidir formar part 
del voluntariat que ofereix la Fundació, una 
experiència apassionant i molt recomanable 
i he participat a les activitats d’equinoteràpia 
que es duen a terme a l’hípica Mas Alba.

Aquestes persones amb més dificultat ja fa 
molts anys que estan en lluita constant i cridant 

Em dic Paula i vaig arribar a Girona  l’any 
2011. Quan vaig conéixer l’oferta d’activitats 
voluntàries que la UdG oferia, em vaig 
interessar especialment per les que duia a 
terme la Fundació Ramon Nogueram perquè 
ja havia participat anteriorment en activitats 
destinades a la integració de les persones 
amb discapacitat intel·lectual, i perquè la 
diversitat d’activitats era gran.

L’activitat on he participat es feia els dimecres 
al matí amb el grup de la residència de 
Fontajau. Anàvem a comprar fruita i verdura al 
mercat de Sarrià. El matí era molt entretingut, 
ja que trobàvem gent que ens coneixia. 
Quan tornàvem a la residència, passàvem 
una estona a la sala d’activitats fent tallers. 
Jo ajudava en el seguiment i dinamització 
de les activitats que les monitores del centre 
proposaven.  

101 voluntaris 
van col·laborar 
amb nosaltres 
durant el 2014

Sóc l’Andrea, estudiant d’infermeria a la 
Universitat de Girona. El fet de començar 
com a voluntària a la Fundació Ramon 
Noguera va ser una decisió que no em va 
costar gens decidir. Sempre he sigut una 
persona observadora i he volgut conèixer 
les peculiaritats de la gent, els seus tret més 
destacats. Penso que tots som especials a 
la nostra manera i, per això, amb aquesta 
activitat he tingut l’oportunitat de conèixer 
aquest món més detalladament.

Entre les activitats que em van proposar, 
quan vaig sentir la paraula natació no ho vaig 
ni pensar. L’aigua per mi sempre ha estat una 
manera de poder distreure’m i treure totes 
aquelles coses que em causen angoixa.

Des de la primera setmana que vaig 
començar la meva experiència, va ser com 
un camí progressiu.  Reconec que el primer 
dia estava una mica preocupada: com tothom 
quan comença una cosa nova, no sabia com 
reaccionaria, si m’agradaria... Sensacions 
que van desaparèixer la primera estona que 
vaig estar amb ells. Vaig arribar em vaig 
presentar i les preguntes de qui era van durar 
els primers cinc minuts. Després ja em van 
tractar com si fos una coneguda de sempre, 
amb somriures, petons, coses que activen 
molt la moral de les persones.

L’experiència dels nostres voluntaris

Anar cada setmana a natació es va tornar 
una activitat necessària per al meu dia a 
dia. La setmana que no hi podia anar era 
com alguna cosa que  em faltava, per això 
sempre he considerat que el temps que he 
fet servir per fer de voluntària, era temps que 
guanyava a la meva vida.

No sols he comptat amb ells per fer natació, 
sinó algun dissabte he marxat amb ells 
d’excursió. En aquestes activitats estàvem 
tot el dia junts, grans anècdotes que et fan 
aprendre molt de cada un d’ells. A més, he 
de dir que si aquesta experiència ha seguit 
un camí progressiu i positiu es gràcies a la 
facilitat que m’han donat moltes persones. 
És d’agrair que rebs tot el suport.

Per acabar, com a estudiant d’infermeria 
que sóc, puc dir que aquesta etapa m’ha fet 
aprendre a com tractar les persones, a com 
saber i fer riure, a veure les coses positives 
de la vida, essencial per a una infermera per 
fomentar la salut de les persones.  

silenciosament per 
demanar ajuda, 
però el sistema i 
els ciutadans no 
han volgut escoltar-
los i els han donat 
l’esquena, sense 
parar a pensar i entendre que tot darrera hi 
ha un infant, un jove o una persona gran amb 
sentiments, vivències, satisfaccions i també, 
a vegades, amb dolor, i només un petit 
gest, que és a l’abast de tothom, com és el 
voluntariat, pot ajudar a millorar-ho, ja que és 
molt important aconseguir que ningú se senti 
exclòs de la societat i que tothom gaudeixi de 
les mateixes oportunitats durant la vida.

Ara faig voluntariat 
a l’activitat de 
biblioteca,  on  
acompanyo els 
usuaris en la lectura.
També he pogut fer 
diverses eixides per 
Girona molt maques com la Diada de Sant 
Jordi o Temps de Flors. 

Totes les activitats que he realitzat amb la 
Fundació Ramon Noguera han donat espai 
per a la interacció dels usuaris amb la resta 
de població i això m’ha motivat molt. Però 
sobretot, passar una estona compartint 
experiències amb cada una d’aquestes 
persones m’ha agradat molt i m’ha portat a 
continuar participant com a voluntària fins a 
dia d’avui. 

Marina Fabri
Estudiant d’Educació Social · Voluntària de la Fundació Ramon 
Noguera

Paula Pedrós
Estudiant de Ciències Polítiques i de l’Administració · Voluntària de la 
Fundació Ramon Noguera
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“El més 
fascinant 

per a mi és 
veure el gran 

creixement 
que ha 

experimentat la 
Fundació, que 

entenc com 
una segona 

família, no 
sense treball, 

dedicació i 
esforços, fins 

assolir els 
alts nivells de 

qualitat actuals”

“Tant els 
usuaris com els 
companys de 
feina em van 
acollir com una 
treballadora 
més oferint 
suport en allò 
que calgués”

PROGRAMES

Voluntariat

Dolors Punsí
Membre del Patronat de la Fundació Ramon Noguera · Ha treballat 
molts anys amb nosaltres i actualment col·labora diàriament com a 
voluntària a la botiga de Moda i Complements laFundació

Alba Casiñol
Estudiant d’Integració Social · Ha format part del Programa de Practicants
des d’octubre de 2014 fins abril de 2015

Molt més que una voluntària. Trajectòria i experiència personal 

Programa de Practicants

Camí cap a l’ocupació laboral. La visió d’una practicant

Res més em plau, en el 50è. aniversari de 
la Fundació Ramon Noguera, que poder 
plasmar en aquest senzill escrit la meva 
experiència de treball i dedicació a aquesta 
institució en un tram de la meva vida que ha 
estat per a mi vertaderament significatiu i 
determinant.

Primer deixeu-me anotar que va ser un plaer 
vocacional poder integrar-me a la Fundació 
en època de joventut.

En aquell moment no existia la sectorització 
de tallers comarcals (Sarrià de Ter,   Banyoles, 
Platja d’Aro, Sant Gregori, Palafrugell, etc.), 
per tant, els usuaris arribaven i marxaven amb 
autocars de Girona a les seves poblacions.

Era tot un espectacle rebre’ls i acomiadar-
los perquè irradiaven una alegria i un estat 
d’ànim contagiosos, que feia que tots 
nosaltres afrontéssim la tasca diària amb un 
esperit i ganes de superació immillorables.

A dia d’avui, l’organització externa està molt 
més regulada, utilitzant el transport públic i 
fent-los molt més independents.

Internament, la gestió està molt més 
organitzada d’acord amb els temps moderns 
i les noves tecnologies, i això representa 
una millora en l’atenció i la dedicació 
professionals, aconseguint uns nivells de 
qualitat de vida molt apreciables.

Ara és tan gratificant anar per la ciutat o 
pels pobles i trobar-los amb aquella alegria 
i bon tarannà, i sentir-los tan integrats, 
que m’emociona i gratifica tots els nostres 
esforços que vam fer.

El més fascinant per a mi és veure el gran 
creixement que ha experimentat la Fundació, 
que entenc com una segona família, no sense 

treball, dedicació i esforços, fins assolir els 
alts nivells de qualitat actuals, en ordre al 
desenvolupament integral dels usuaris en 
tots els àmbits.

A nivell personal el dia més significatiu per a 
mi va ser el de la meva jubilació. Em sentia 
en un mar de sentiments contradictoris, des 
de no poder dormir a pensar que la meva vida 
restava buida de companys i obligacions.

Però la meva sorpresa va ser comprovar en 
l’acte de comiat, avui fa deu anys d’aquell 
dia tan emotiu, la gran estima, consideració 
i afecte que em va professar tothom: Junta, 
companys, pares, usuaris, la qual cosa em 
va fer entendre que no havia treballat en va.

Vaig tenir un premi important: podria seguir 
com a Patrona i exercir el voluntariat, cosa 
que per a mi és com un aliment indispensable.

Em sento molt estimada per tots. Podeu 
comptar amb mi, i jo gaudir-ho, per a les 
tasques de futur de la Fundació. Gràcies 
per l’estimació que m’heu dispensat dia a 
dia i que jo he procurat, sense cap esforç, 
correspondre.

Em dic Alba i he estat al Programa de 
practicants de la Fundació Ramon Noguera. 
Quan vaig començar a estudiar tenia clar 
que volia realitzar les meves pràctiques amb 
persones amb discapacitat intel·lectual.

Per sort, vaig poder-les realitzar allà on volia, 
aprendre i formar-me professionalment.  

Vaig començar la meva experiència a la 
Fundació Ramon Noguera l’octubre del 2014 
i les vaig acabar el març de 2015.

He de reconèixer que el primer dia que vaig 
entrar a la residència en la qual realitzaria 
les pràctiques, em vaig sentir observada per 
uns ulls que buscaven una nova amistat. De 
seguida, tant els usuaris com els companys 
de feina em van acollir com una treballadora 
més oferint suport en allò que calgués del dia 
a dia del centre. 

He tingut l’oportunitat de dur a terme 

alguna sessió de 
p s i c o m o t r i c i t a t , 
jocs a l’aula i 
informàtica amb suport d’alguna company de 
feina i, en certs moments, també he pogut 
conduir-les podent experimentar i potenciar 
les meves competències apreses durant els 
meus estudis.

La meva intenció durant totes les pràctiques 
ha estat el ser una treballadora més durant 
la jornada laboral, i no com una persona de 
més a més que només observa.

El què més m’ha agradat de realitzar les 
pràctiques en la Fundació Ramón Noguera, 
és l’ambient familiar entre treballadors de la 
residència i persones ateses. Ha estat una 
experiència fantàstica ja que m’he sentit 
acompanyada i amb suport en tot moment 
per tot l’equip de treball. 

Programa de Famílies

El Programa de Famílies consisteix en oferir uns espais de formació i informació als familiars 
propers i tutors de persones adultes amb discapacitat per tal de tractar temes que són del seu 
interès, com preocupacions sobre el futur, temes legals, quotidianitat, etc.

Bàsicament, contempla dues accions: xerrades, on es tracten temes d’interès per a les 
famílies i que són impartides per professionals externs especialitzats en la matèria, i el Grup 
de Suport, dinamitzat per professionals de la Fundació, on un grup reduït de familiars es 
reuneixen periòdicament per compartir les seves emocions i treballar el seu desenvolupament 
emocional.
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Aportant valor i qualitat als serveis

“Treballar amb 
qualitat implica 
treballar amb 
seguretat, 
eficiència i 
eficàcia, ser 
respectuosos 
amb el medi 
ambnient i, 
sobretot, amb 
les persones”

“El nostre 
sistema de gestió 

integrat facilita 
unes eines de 

planificació i 
de gestió que 

asseguren 
el correcte 

desenvolupament 
de totes les 
tasques, la 

millora contínua 
i la prevenció 

dels riscos i de la 
contaminació”

QUALITAT I MEDI AMBIENT

El Grup Ramon Noguera és un grup d’entitats socials sense ànim de lucre, responsables i 
sostenibles, que disposa d’un Sistema de Gestió que contempla aspectes relatius a la qualitat, 
el medi ambient, la prevenció dels riscos laborals, la seguretat de les dades, la igualtat 
d’oportunitats i la responsabilitat social. 

El nostre sistema de gestió integrat facilita unes eines de planificació i de gestió que asseguren 
el correcte desenvolupament de totes les tasques, la millora contínua i la prevenció dels riscos 
i de la contaminació, i ens permet assolir satisfactòriament els compromisos assumits davant 
els usuaris, les famílies, els clients i l’administració.

Compromís amb la qualitat del servei

Fa més de 10 anys que la Fundació Ramon Noguera té certificat el sistema de gestió de qualitat. 
Les tres entitats que formen el grup estan certificades per AENOR segons la normativa UNE-
EN-ISO 9001:2008 de acredita que disposen d’un Sistema de Gestió de la Qualitat. Enguany 
hem renovat aquesta certificació per 3 anys més.

El seguiment del desenvolupament del servei i de la qualitat és continu, fet que ens permet 
assolir un grau de satisfacció del client molt elevat que es reflecteix anualment a les enquestes 
per la valoració de la satisfacció dels clients. Més del 98% dels nostres clients, usuaris i 
famílies estan satisfets amb la qualitat dels serveis.

Compromís amb el medi ambient

Tots els treballadors del grup subscriuen el compromís ambiental, estan implicats i treballen, 
també, per implicar els usuaris en les bones pràctiques ambientals, la recollida selectiva de 
residus o l’estalvi energètic.

Pensem que treballar per la qualitat de vida de les persones implica respectar l’entorn en el 
que vivim, treballar per reduir els impactes negatius i buscar crear impactes positius al medi 
natural.

Les tres entitats que formen el grup estan certificades per AENOR segons la normativa UNE-
EN-ISO 14001:2004 de Gestió Ambiental, i estan adherides al programa Acords voluntaris per 
la reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle de l’oficina catalana del canvi climàtic 
de la Generalitat de Catalunya.

Això fa que, d’any en any, des de la direcció es plantegen objectius de millora de l’eficiència 
energètica, la reducció en la generació de residus i la reducció del consum d’energia i d’aigua.

En general, la tendència és de reducció del consum d’energia a tots els centres i totes les 
activitats excepte en la gasolina emprada a les eines de la secció de jardineria (la reducció de 
l’ús de gasolina és un dels objectius ambientals per a aquest 2015).

Grup Ramon Noguera socialment responsable

Elisabet Riera
Responsable de Gestió Integral
Enginyer tècnic

Com responsable del sistema de gestió de la 
Fundació Ramon Noguera, és un fet que la 
meva tasca em permet tenir una visió àmplia 
de tota l’activitat de l’organització i treballar 
colze a colze amb tots els departaments i 
centres. Per això puc afirmar que tinc la sort 
de treballar en una entitat social compromesa 
amb la seva missió.

El sistema de gestió de la Fundació Ramon 
Noguera ha anat creixent de la mà del 
creixement de l’entitat, per tal de donar 
resposta a les necessitats i expectatives dels 
nostres clients amb els serveis del Centre 
Especial de Treball, però també per atendre 
les necessitats dels usuaris dels serveis de 
l’àmbit d’atenció a persones i a les seves 
famílies, a l’administració, als patrons, als 
treballadors i la societat de Girona que ens 
acull. 

La qualitat va molt més enllà de complir amb 
els requisits dels clients; per nosaltres treballar 
amb qualitat implica treballar amb seguretat, 
eficiència i eficàcia, ser respectuosos amb el 
medi ambient i, sobretot, amb les persones.

En el sector dels serveis ens trobem que no 
sempre existeixen especificacions clares i 
concretes a complir, sinó que s’ha de tenir 
en compte les expectatives dels usuaris i de 
les seves famílies, es a dir, tot allò que el 
client espera del nostre servei. Sabem que 
la qualitat del servei depèn fonamentalment 
del bon funcionament de l’engranatge de tots 
els elements que intervenen en el procés i 
de la capacitat que tinguin aquests elements 
de satisfer les expectatives dels clients, 
és per això que treballem amb una atenció 
personalitzada, per mitjà de plans de suport 
individualitzats, amb serveis adequats a les 
necessitats de cada persona.

Penso que un dels factors d’èxit de la 
nostra organització és tenir una visió oberta 
i canviant, aplicar la millora contínua com a 
motor de canvi i la innovació constant com a 
factor estratègic imprescindible.

Un altre factor importantíssim i necessari 
per a la millora contínua és la plantilla de 
professionals formats i amb un alt nivell 
d’implicació i motivació. L’equip de treball 
participa aportant idees i proporcionant un alt 
valor afegit de creativitat.

En aquest sentit, disposar d’un sistema 
documentat de gestió que ens permet 
sistematitzar processos i millores, i facilitar la 
recollida de dades mitjançant indicadors que 
monitoritzen l’evolució del la nostra entitat,  
és més fàcil prendre decisions fonamentades 
amb dades i visualitzar els resultats.

Els grans avenços socials de la humanitat 
s’han produït com a conseqüència de l’actuació 
solidria i participativa, de l’innovació, la cultura 
i l’educació. Segurament és agosarat afirmar 
que des de la Fundació Ramon Noguera 
fem progressar el món, però del què estic 
convençuda que és del tot cert és que tots 
els professionals de la Fundació Ramon 
Noguera, amb la nostra feina dia a dia, estem 
fent una societat gironina millor i més justa, 
que presenta oportunitats de treball i inserció 
a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Per acabar, voldria felicitar-nos a tots per 50 
anys de bona feina de la Fundació Ramon 
Noguera. Seguir treballant en la mateixa 
direcció i amb el mateix entusiasme farà que 
la nostra entitat pugui assegurar el seu futur i 
permanència 50 anys més. Per molts anys!!!
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