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El centre ocupacional de la Fundació Mas 
Albornà i les oficines centrals d’aquesta or-
ganització s’han traslladat a Vilafranca. La 
inauguració de les noves instal·lacions es-
tava prevista per ahir dijous al matí amb la 
presència de la consellera de Benestar Soci-
al, Neus Munté, i l’alcalde de Vilafranca, Pere 
Regull, entre altres autoritats, però l’acte no 
es va dur a terme amb motiu del dol oficial 
per l’accident d’avió de dimarts.
Tot i així el centre ocupacional ja funciona 

des de fa unes setmanes gràcies a unes obres 
de condicionament realitzades amb les apor-
tacions de la Fundació Mas Albornà, l’Ajunta-
ment de Vilafranca, la Fundació Bancària ”la 
Caixa” i la Generalitat a través del conveni 
de col·laboració en matèria d’obra social que 
manté amb les caixes.
Ara ja es podria dir que Mas Albornà ha con-
vertit Vilafranca en el seu centre ocupaci-
onal. I és que un dels principals avantatges 
que ha tingut el trasllat a la capital de l’Alt 
Penedès és que ara els usuaris del centre ocu-
pacional poden anar a fer activitats a peu per 
Vilafranca sense cap tipus d’inconvenient. 
Tal com explica la directora tècnica del cen-
tre, Goretti Gallart, les persones que fan ús 
d’aquest servei estaven fins fa poc distribuïdes 
en dos espais: un a Sant Pere Molanta i l’altre a 
les Cabanyes. Amb el canvi ara es disposa d’un 
centre unificat que ofereix l’atenció a 76 per-
sones, de diferents edats i amb diferents tipus 
d’autonomia, moltes de les quals fins ara ni es 
coneixien.
“Des que som aquí interaccionen entre elles i 
a més tenen al seu voltant un entorn diferent, 
que abans no coneixien perquè tot era més ru-
ral. Sí que ens movíem i veníem a Vilafranca 
però depeníem sempre de la furgoneta i la 
seva capacitat. Ara poden anar a peu a passejar, 
a fer encàrrecs... Ha estat un guany importan-
tíssim perquè ara la gent que té menys mobili-
tat també pot anar a fer encàrrecs perquè ho té 
tot relativament a prop” diu la tècnica. A més 
a més la inclusió a Vilafranca “és més natu-
ral, es passeja tranquil·lament i s’estableixen 

sinergies amb entitats d’aquí. Es tracta de fer-
nos més visibles des de la normalitat i fer-ho 
tot més fàcil”.
Des de Mas Albornà el director executiu de 
l’entitat, Joan Clotet, afegeix que també és 
molt important el trasllat de les oficines cen-
trals a Vilafranca en el sentit que ara tots els 
professionals (equip tècnic, psicòloga i tre-
balladora social) comparteixen edifici i fins 
i tot sala i, així, poden interaccionar i parlar 
dels usuaris més fàcilment perquè estan físi-
cament al costat.
Goretti Gallart explica que és important saber 
que les persones usuàries del centre ocupaci-
onal són aquelles que no tenen habilitats su-
ficients per treballar i que, per tant, el centre 
ocupacional de Mas Albornà seria sinònim de 
centre assistencial. Així des de la fundació ofe-
reixen tot tipus d’activitats des de tres quarts 
de nou del matí fins a un quart de sis de la tar-
da, amb un interval d’una estona al migdia per 
dinar i temps lliure.
Les activitats es podrien dividir en dos blocs. 
El primer seria les manualitats que són amb 
les quals Mas Albornà acostuma a donar-se 
més a conèixer (com ara creant regals per a 
casaments o productes per Sant Jordi) i des-
prés hi ha tot el bloc dedicat a la relació amb 
la comunitat com poden ser sortides a la bibli-
oteca, gimnàstica, ús de les noves tecnologies, 
etc. Tot amb l’objectiu final de normalitzar la 
presència de les persones que tenen algun ti-
pus de discapacitat.
A més a més el trasllat al nou edifici de Vi-
lafranca, situat a la plaça de la Verema, 

número 1, també els ha facilitat la instal·lació 
d’una sala d’estimulació multisensorial per 
a aquells usuaris que necessitin un moment 
de tranquil·litat, per estimular-los en tots els 
sentits tot i la dificultat de comunicació ver-
bal. Fins ara aquesta sala no era possible per 
la falta d’espai en les antigues instal·lacions.
Des de Mas Albornà es vol destacar que el cen-
tre ocupacional no té cap tipus de cost per als 
usuaris perquè les places estan cent per cent 
subvencionades per la Generalitat. De fet Go-
retti Gallart explica que són una fundació pri-
vada però que en realitat el que estan fent és 
cobrir un nínxol que no està cobert a escala 
pública i que sovint s’allarga molt en franges 
d’edat, ja que tenen persones des dels 18 anys 
i d’altres que sobrepassen els 65. De fet, ara 
estan creant un grup d’envelliment perquè hi 
ha moltíssimes activitats que la gent jove i els 
més grans no poden fer de manera conjunta.
Joan Clotet apunta que si tenen en compte la 
demanda, podrien donar més de les 76 places 
que actualment ofereixen, però que no és pos-
sible perquè la Generalitat només permet am-
pliar les places en casos molt puntuals.
Per Clotet aquest trasllat a Vilafranca significa 
el final d’una història que fa molts anys que 
dura. De fet explica que el 2006 ja es va sig-
nar un conveni amb l’Ajuntament de cessió 
d’uns terrenys a la Girada per fer un centre 
ocupacional totalment nou perquè el que 
tenien se’ls quedava petit, però que al final 
la crisi econòmica va impossibilitar tirar-lo 
endavant. Ara, però, per fi, ja poden dir que 
Mas Albornà és vilafranquí.
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Mas Albornà
// La inauguració del nou 
edifici s’havia de fer ahir 
dijous, però es va ajornar 
amb motiu del dol oficial 
per l’accident d’avió
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