
NOTA DE PREMSA:  
L’FVO celebra 50 anys del seu naixement històric 

La Fundació PrivadLa Fundació PrivadLa Fundació PrivadLa Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) a Vallès Oriental (FVO) a Vallès Oriental (FVO) a Vallès Oriental (FVO) presenta el presenta el presenta el presenta el 
programa d’actes de celebració dels programa d’actes de celebració dels programa d’actes de celebració dels programa d’actes de celebració dels 50 anys del seu 50 anys del seu 50 anys del seu 50 anys del seu 
naixement històricnaixement històricnaixement històricnaixement històric    
    

 

La Roca del Vallès, 10 d’abril de 2015. La Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) ha 
presentat aquest matí el programa d’actes commemoratius dels 50 anys del 
naixement històric de la Fundació. Aquest any 2015, l’entitat celebra que fa 50 
anys, al 1965, quan un grup de pares i mares, preocupats per la qualitat de vida 
i el futur dels seus fills amb discapacitat intel·lectual, van decidir constituir a 
Granollers a l’Associació Patronat Comarcal de Pares de persones amb 
Disminució Psíquica, amb la finalitat de fomentar l’assistència, recuperació i 
ensenyament dels seus fills i filles. Aquesta associació a l’any 1992 es 
converteix, per agilitat en la seva gestió i forma jurídica, en l’actual Fundació 
Privada Vallès Oriental. 

 
El President de l’entitat, Esteve MarquésPresident de l’entitat, Esteve MarquésPresident de l’entitat, Esteve MarquésPresident de l’entitat, Esteve Marqués, ha volgut “reconèixer la tasca duta a 
terme per tots i cadascun dels familiars que van fer possible la creació de 
l’Associació a l’any 1965 i que han dut a poder consolidar aquest projecte a dia 
d’avui passant per etapes amb moltes alegries, tristeses, pedres al camí, reptes a 
superar i l’alegria de poder crear els serveis que les persones necessitaven per a 
poder ser atesos com es mereixien i mereixen”.  
 
L’Alcalde de La Roca del Vallès, Rafael Ros’Alcalde de La Roca del Vallès, Rafael Ros’Alcalde de La Roca del Vallès, Rafael Ros’Alcalde de La Roca del Vallès, Rafael Ros, ha defensat que és “n paler 
compartir aquest aniversari reconeixent la feina de l’Associació posar l’accent en 
una necessitat a la qual la societat no donava resposta a l’any 1965”. 
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El programa d’actesEl programa d’actesEl programa d’actesEl programa d’actes        

A continuació, el Director General de la Fundació, Juan M. MonsalveDirector General de la Fundació, Juan M. MonsalveDirector General de la Fundació, Juan M. MonsalveDirector General de la Fundació, Juan M. Monsalve, ha 
presentat la primera versió del document document document document “1965“1965“1965“1965----2015. 50 anys d’història de 2015. 50 anys d’història de 2015. 50 anys d’història de 2015. 50 anys d’història de 
la Fundació Privada Vallès Oriental”la Fundació Privada Vallès Oriental”la Fundació Privada Vallès Oriental”la Fundació Privada Vallès Oriental” que recull un repàs del naixement històric 
de la nostra entitat fins a la consolidació del prrojecte social a dia d’avui. També 
ha presentat el programa dels actes de celebració previstos per aquest any. “És 
un gran honor tenir l’oportunitat de celebrar aquests 50 anys i amb un 
programa, ambiciós, que ha treballat la Comissió Organitzadora” ha comentat el 
Director General. També ha volgut destacar algun dels actes principals. En 
concret, la celebració del primer acte, aqueaqueaqueaquesssst diumenge 13 d’abril amb el t diumenge 13 d’abril amb el t diumenge 13 d’abril amb el t diumenge 13 d’abril amb el 
Concert gratuït de la Coral Polifònica de Granollers i Cor Mixt Amics de la Concert gratuït de la Coral Polifònica de Granollers i Cor Mixt Amics de la Concert gratuït de la Coral Polifònica de Granollers i Cor Mixt Amics de la Concert gratuït de la Coral Polifònica de Granollers i Cor Mixt Amics de la 
UnióUnióUnióUnió recordant els concerts benèfics que l’Associació organitzava en els seus 
primer anys de vida; també ha destacat la celebració de l’acte social de la l’acte social de la l’acte social de la l’acte social de la 
Festa de la Gran Família de la Fundació, el diumenge 28 de junyFesta de la Gran Família de la Fundació, el diumenge 28 de junyFesta de la Gran Família de la Fundació, el diumenge 28 de junyFesta de la Gran Família de la Fundació, el diumenge 28 de juny; la 
celebració el divendres 6 de novembre de l’acte institucional “6 de novembre de l’acte institucional “6 de novembre de l’acte institucional “6 de novembre de l’acte institucional “ElElElEl    dia de la dia de la dia de la dia de la 
FundacióFundacióFundacióFundació”””” que inclou el XVII Cicle de ConferènciesXVII Cicle de ConferènciesXVII Cicle de ConferènciesXVII Cicle de Conferències; l’estrena de l’obra l’estrena de l’obra l’estrena de l’obra l’estrena de l’obra 
teateateateattttral ral ral ral ““““Els bruts de Vallneta” el dissabte 14 de novembre a càrrec de la Els bruts de Vallneta” el dissabte 14 de novembre a càrrec de la Els bruts de Vallneta” el dissabte 14 de novembre a càrrec de la Els bruts de Vallneta” el dissabte 14 de novembre a càrrec de la 
Companyia de Teatre de l’FVOCompanyia de Teatre de l’FVOCompanyia de Teatre de l’FVOCompanyia de Teatre de l’FVO i el gran acte de cloenda del dissabte 28 de gran acte de cloenda del dissabte 28 de gran acte de cloenda del dissabte 28 de gran acte de cloenda del dissabte 28 de 
novembre amb el Concert a l’novembre amb el Concert a l’novembre amb el Concert a l’novembre amb el Concert a l’AAAAuuuudidididitori de Granollertori de Granollertori de Granollertori de Granollers amb la col·laboració de s amb la col·laboració de s amb la col·laboració de s amb la col·laboració de 
CCCClaudi Arimanylaudi Arimanylaudi Arimanylaudi Arimany amb la proposta "Clàssic meets Jazz" a càrrec del grup de 
músics format per Claudi Arimany, flauta; Eduard Sànchez, flauta; Santi Escura, 
piano; Manuel Vega, contrabaix; i Antoni Gadea, bateria.  
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ElElElElssss    orígens de la Fundacióorígens de la Fundacióorígens de la Fundacióorígens de la Fundació    
L’any 1965, un grup de pares i mares van iniciar un projecte que va anar 
consolidant-se gràcies al seu compromís, esforç i perseverança. Tenien un 
objectiu clar, aconseguir per als seus familiars el reconeixement dels seus drets 
com a persones iguals a la resta de ciutadans i ciutadanes. És per aquest motiu 
que es van constituir en l’Associació Patronat Comarcal de de pares de nens 
adolescents i subnormals. A mesura que van anar passant els anys, es van anar 
integrant altres pares i mares que tenien els mateixos objectius per als seus fills 
i filles. Tenir els mateixos recursos educatius i de formació terapèutica i laboral 
que la resta. Van haver de realitzar un gran esforç, van  dedicar moltes hores del 
seu temps personal i familiar per tal d'aconseguir els seus propòsits. Van 
mantenir infinitats de reunions amb institucions públiques d'àmbit local i 
nacional, amb entitats privades, amb personalitats de la societat civil etc. per 
fer-les partícips del seu projecte i crear tots els centres i serveis necessaris.  
 
Des dels seus inicis, la junta directiva d’aquesta associació sense ànim de lucre, 
presidida per Josep Pons i Carrencà i posteriorment per Xavier Quincoces i Boter, 
va entendre que, per portar a bon termini els seus projectes de futur, calia 
contractar personal professional qualificat, tant pel que respecta a les diferents 
àrees d’atenció als usuaris com per a la de gestió. D’aquesta manera es 
contracta a l’any 1991 com a Director General a Juan M. Monsalve Fernández, 
qui té entre les seves funcions la direcció de les diferents àrees de la institució i 
la missió d’engegar les noves accions que formen part dels projectes de futur i 
per a fer-ho s’acorda que la millora La primera mesura que va crear l’entitat va 
ser la creació d’un òrgan mes àgil, una Fundació, que es va considerar la solució 
mes eficaç donat el seu caràcter jurídic donant lloc a l’actual Fundació Privada 
Vallès Oriental (FVO).  
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Per més informació: 
 
 

 
 
Sònia Garcia 
Cap de Gabinet  
Direcció General FVO 

fundacio@fvo.cat - 93 860 02 45 


