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Lluïsa Oller, presidenta d’honor de la Fundació, amb Nitus, usuari de l’entitat, en una imatge de finals dels 90

Dilluns, 6 de febrer de 20234 40è ANIVERSARI DE VIVER DE BELL-LLOC
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D’esquerra a dreta, Sergi Pujol, Carlos Sopeña, Manel Pujol, Laura Dueñas i Tomàs Ruiz, membres de l’equip directiu de la Fundació Viver de Bell-lloc
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Treballadors del Centre Especial de Treball de Viver de Bell-lloc a Cardedeu, en una fotografia de grup de 2005

Cardedeu

Oriol Serra

“Tothom té dret a viure amb 
plenitud. I tothom és capaç 
de fer coses pel seu comp-
te. Per això ens agrada més 
parlar de capacitat que no 
pas de discapacitat.” Ho diu 
Laura Dueñas, responsable 
de Relacions Externes de la 
Fundació Viver de Bell-lloc. 
I d’aquesta manera resumeix 
l’essència d’una entitat que 
durant quatre dècades ha 
estat donant suport al col-
lectiu de persones amb diver-
sitat funcional. Des del mes 
d’octubre passat i fins al mes 
de març vinent celebra el 
seu 40è aniversari amb acti-
vitats com ara jornades de 
portes obertes tant a la seva 
seu de Cardedeu com als dos 
centres especials de treball 
(CET) que té en aquesta 
mateixa població i a Llinars.

“No volem que els nostres 
usuaris s’hagin d’adaptar a la 
institució, sinó a la inversa. 
Creiem que som nosaltres 
els que ens hem d’adaptar 
a les necessitats d’aquestes 
persones. No els regalem res 
ni els donem caritat. Simple-
ment les ajudem a ser més 
autònomes”, afegeix Manel 
Palou, president de la Fun-
dació. “Situem la persona 
al centre i li oferim tot el 
suport necessari per comple-
tar el seu projecte de vida. 
No es tracta de fer cap tracte 
de favor a ningú, sinó de 
garantir que tothom tingui 
les mateixes oportunitats. ”, 
conclou Dueñas.

La Fundació desenvolu-
pa la seva tasca a partir de 

quatre àmbits d’actuació: la 
inserció laboral, la formació 
ocupacional, el servei d’ha-
bitatge i l’acompanyament 
en les activitats d’oci, cul-
tura i esport. A hores d’ara 
compta amb una xarxa de 
12 voluntaris, que s’amplia 
puntualment per dur a ter-
me campanyes concretes. A 
banda dels centres ocupaci-
onals de Cardedeu i Llinars, 
disposa d’una llar residència 
a Cardedeu mateix, on té 
previst obrir un segon espai 
d’aquestes característiques 
properament.

Les arrels de Viver de Bell-
lloc es remunten a la creació, 
l’any 1982, de l’Associació 
per a la Integració Social 
del Deficient a la finca de 
Bell-lloc, en terme municipal 
de la Roca. Una de les seves 
impulsores va ser Lluïsa 
Oller, actual presidenta 
d’honor de la Fundació i, per 
molts, la seva ànima. El 1988, 
l’entitat va ser reconeguda 
com a Centre Especial de 
Treball i va començar a pro-
duir i a comercialitzar plan-
tes ornamentals a la mateixa 
finca.

El 1990 va ampliar la seva 
activitat amb el servei d’aco-
llida i orientació. El 2001 va 
deixar la finca de Bell-lloc i 
es va traslladar a la seva actu-
al seu de Cardedeu. El 2002 
va posar en marxa el servei 
de formació ocupacional. 
El 2006 va iniciar l’activitat 
d’agricultura ecològica i va 
crear la marca La Tavella, 
amb la qual comercialitza 
ous ecològics. El 2019 va 
començar a gestionar la can-
tina de l’institut Pla Marcell 
i va obrir el centre ocupaci-
onal de Llinars. El 2020 va 
posar en marxa un punt d’in-
serció laboral a la Garriga.

“Només una  
de quatre persones 
amb diversitat 
funcional té feina”
O.S.

“Fa 40 anys la salut mental 
no es contemplava com 
ara. Des d’aleshores, tot 
ha canviat molt.” Manel 
Palou recorda d’aquesta 
manera els inicis de Viver 
de Bell-lloc. “Al llarg 
d’aquestes quatre dècades 
hem avançat bastant, però 
encara queda molt de camí 
per recórrer. El nostre 
objectiu és garantir que 
les persones amb diver-
sitat funcional tinguin 
les mateixes oportunitats 
que la resta de la població, 
i a data d’avui aquestes 
condicions encara no 
es donen. Cal tenir en 
compte, per exemple, que 
només una de quatre per-
sones d’aquest col·lectiu 
té feina”, conclou el presi-
dent de la Fundació.

Quatre dècades formant 
projectes de vida autònoms
La Fundació Viver de Bell-lloc, amb seu a Cardedeu, celebra el 40è aniversari


