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SALUTACIÓ
Em plau presentar-vos la Memòria d’activitats 
de la nostra Fundació, on us fem visible el treball 
dut a terme durant el 2018.

La Memòria permet mostrar la solidesa de 
la nostra institució i posar en valor el treball 
de molts anys, en la defensa dels drets de 
les persones majors d’edat amb discapacitat 
intel·lectual i/o deteriorament cognitiu.

El 2018 ha estat un any de reafirmació en 
les estratègies endegades en el marc de 
la Convenció pel Dret de les Persones amb 
Discapacitat de l’ONU, per potenciar el 
creixement individual de les persones que reben 
el nostre suport. 

Els avenços són importants. Vull destacar la 
implicació de l’equip de professionals en la 
recerca dels suports i acompanyaments més 
adequats a les necessitats de cada persona. 
És evident que atenem persones d’una gran 
vulnerabilitat, que necessiten la nostra 
protecció. Tanmateix, estem satisfets del grau 
d’autonomia que bona part de la nostra població 
està conquerint i de la mirada més oberta i 
respectuosa que estem rebent de la societat, 
cap a elles. 

El 2018 també ha estat, per a nosaltres, un any 
de més presència i més avenços en el sector.

Vull valorar l’esforç de l’equip directiu envers la 
formació de tots els professionals. Acompanyar, 
donar suport, tutelar, és molt més que garantir 
les necessitats bàsiques de la persona. 
Requereix un coneixement clínic i psicològic de 
la diversitat, capacitat d’organització, supervisió 
del treball, promoure el treball en xarxa i un 
treball de recerca permanent.

Un any més, vull agrair l’oportunitat d’estar al 
davant d’aquesta Fundació. També vull expressar 
la meva satisfacció de sentir a prop el suport de 
tots els membres del Patronat i viure el dia a dia 
amb el rigor professional i l’entusiasme de tot 
l’equip humà.

Per finalitzar, un agraïment a totes les persones 
a qui donem suport. Elles ens ensenyen cada 
dia a valorar allò que des de la diferència podem 
aportar per construir una societat millor. I un 
record entranyable a totes les persones de La 
Tutela que ens han deixat aquest 2018.

Carme 
Guinea Comas

Presidenta 
del Patronat
de La Tutela
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MISSIÓ
Garantir els suports legals necessaris 
per a l’exercici dels drets i deures de les 
persones majors d’edat amb discapacitat 
intel·lectual i/o deteriorament cognitiu, que 
tenen modificada la capacitat d’obrar o que 
presenten altres mesures judicials 
no incapacitants.

Treballem per a potenciar i desenvolupar les 
capacitats de les persones que acompanyem 
perquè cadascuna d’elles pugui prendre 
les seves pròpies decisions i traçar el seu 
projecte de vida.

• Compromís social
• Responsabilitat
• Respecte a la diferència
• Innovació i recerca
• Sensibilització per una transformació social

VALORS

VISIÓ
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LA NOSTRA FUNDACIÓ
QUI SOM
Som una fundació privada sense afany de 
lucre que des de l’any 1985 exerceix les 
figures jurídiques de suport de persones 
majors d’edat amb discapacitat intel·lectual 
i/o deteriorament cognitiu.

A La Tutela també acompanyem i orientem 
les famílies en la preparació del futur de la 
persona que necessita de suport.

· Potenciant el desenvolupament integral de la persona. Respectant la seva voluntat en la presa de 
decisions, i ajudant-la a trobar els recursos adients per tal que pugui desenvolupar al màxim les 
seves capacitats i la seva autonomia.

· Cercant la coordinació adequada amb els serveis i institucions per crear sinergies que millorin 
el benestar de la persona. La Tutela té la voluntat de col·laborar i participar amb les instàncies 
administratives i judicials per tal de promoure canvis de progrés en el nostre sector. 

· Oferint una atenció de proximitat. La Fundació té presència a Barcelona, Girona, Lleida i Reus,  fet 
que permet oferir una atenció de major qualitat.

· Exercint el principi d’independència. La Tutela no està concebuda com a dispensadora de serveis 
ni com a entitat que en depèn. L’objectiu és actuar de forma neutral i objectiva en la defensa dels 
interessos i drets de les persones.

· Treballant amb un equip multidisciplinari de professionals i col·laboradors de diferents disciplines 
que aporten el seu coneixement al programa d’actuació.

· Conscienciant el nostre entorn sobre els drets de les persones amb discapacitat.

COM ACTUEM

Des de l’any 2008, amb l’adhesió d’Espanya a 
la Convenció sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat de l’ONU, a La Tutela 
orientem el nostre treball de suport d’acord 
amb la voluntat de la persona i prioritzant la 
seva autonomia.



· 6 ·

2018
FUNDACIÓ LA TUTELA

EL NOSTRE EQUIP
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EL NOSTRE EQUIP

COM ENS FINANCEM
Com a funció delegada de l’Administració, la major part de l’activitat tutelar 
de l’entitat està finançada per la Direcció General de Protecció Social (DGPS), 
organisme dependent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i 
per altres organismes públics

2.663.687,31 €  Subvencions DGPS i d’altres organismes oficials  

1.544.571,50 €  Personal

65.385,32 €  Donacions i col·laboracions

855.566,99 €  Ajuts individuals, projectes de millora i provisió de sostenibilitat

90.172,93 €  Altres ingressos

282.490,32 €  Serveis exteriors

46.771,71 € Amortitzacions

21.681,88 € Altres despeses

L’informe financer 2018 auditat estarà disponible a www.latutela.org

Informe financer 2018

INGRESSOS

TOTAL 2.819.245,56 €
94,5%

56,1%

31,1%

2,3%

0,8%

3,2%

TOTAL 2.751.082,40 €

DESPESES

1,7%
10,3%



· 8 ·

TREBALLEM 
PER POTENCIAR 

L’AUTONOMIA



· 9 ·

2018
FUNDACIÓ LA TUTELA

ELS NOSTRES SERVEIS
SUPORT A LA PERSONA

Acompanyem persones necessitades de suport 
en la construcció del seu projecte de vida, 
respectant la seva voluntat i la seva trajectòria 
personal.

Oferim una atenció individual per potenciar el 
desenvolupament integral de la persona, per tal 
d’afavorir la seva autonomia i participació en tots 
els àmbits de la seva vida.  

Orientem i acompanyem la persona en la recerca 
i gestió dels recursos d’habitatge, sanitaris, 
laborals, de lleure... més adequats a les seves 
necessitats, així com en l’administració de la 
seva economia i del seu patrimoni.

Exercim les figures jurídiques de suport, sempre 
d’acord amb les necessitats específiques de la 
persona i basant-nos en la designació judicial 
que pot ser revisada en funció de la seva evolució.

13  Persones amb DI

5  Persones amb DI

7 Persones grans amb DC

6 Persones grans amb DC

20

11

PERSONES ATESES EL 2018

ALTES I BAIXES

PERFILS

GÈNERE I EDAT
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TIPUS DE SUPORT DISTRIBUCIÓ PER SEUS

518 TOTAL

LLOC DE RESIDÈNCIA
DERIVACIÓ DE LES
PERSONES ATESES

454 Tuteles

61 Curateles

3 Defenses judicials

171 DGAIA

90 Famílies

90 Centres residencials

72 Unitat de tuteles

50 Serveis Socials

41 Jutjats

1 Autotutela

3 Altres

193 Llar residència per a 
persones amb DI

93 Centre residencial per a 
persones amb DI

76 Residència assistida 
per a persones grans

65 Domicili 

57 Centre residencial per a 
persones amb DI (trastorns 
de conducta)

19 Pis amb suport

15 Altres

87,6%

17,4% 17,4% 17,9%14,7%

0,6%

0,2% 2,9%

11,8%

0,6% 3,7%
7,9%

33% 37,3%
9,6% 11%

13,8% 12,5%

518
TOTAL

518
TOTAL

518
TOTAL
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LLOC DE RESIDÈNCIA

GESTIÓ DEL PATRIMONI IMMOBILIARI DE 
LES PERSONES ATESES

GESTIÓ DELS INGRESSOS DE LES 
PERSONES ATESES

INTERVENCIONS 
REALITZADES

GESTIÓ DE LES DESPESES DE LES 
PERSONES ATESES

6.262 Visites de seguiment

6.017 Visites mèdiques
 
5.017 Coordinacions 
externes

1.853 Gestions i tràmits 

845 Coordinacions internes

761 Coordinacions família

661 Servei d’urgències

542 Oci 

345 Formació/Ocupació

2.927.767,11 €
Habitatge 

1.453.753,09 €
Despeses personals 

525.436,87 €€
Serveis professionals 

323.441,28 €
Menjador, tallers, transport 

226.490,51 € 
Despeses patrimoni 

106.556,78 € 
Altres 

53 Immobles en tramitació 

50 Residència habitual de 
la persona tutelada i/o de 
copropietaris 

37 Immobles llogats

3.409.576,53 € Pensions 

802.174,68 € Salaris 

143.449,68 € Lloguer 

140.690,10 € Ingressos 
patrimoni

139.843,45 € Interessos 
bancaris

743.984,80 € Altres

27%

52,6% 63,4%

22,5% 35,7% 37,9%

2,4%3,4%
3%

26,4%
1,5%3,8%

26,1%

28,1%8,3%

9,5% 14,9% 13,8%

22.303 
Intervencions

140 
Immobles

TOTAL 
5.563.445,64 €

TOTAL 
5.379.719,24 €

1,9% 2,6%5,8% 2,7%
4,1% 2,6%



· 12 ·

2018
FUNDACIÓ LA TUTELA

INFORMACIÓ 
I ACOLLIDA
Des d’aquest servei, acompanyem les 
famílies, a partir de l’acolliment individual i 
familiar, amb l’objectiu de preparar el futur de 
la persona que necessita suport. 

A més, informem i orientem les famílies i 
els professionals del sector social sobre els 
tràmits relatius a qualsevol qüestió vinculada 
a l’exercici dels càrrecs tutelars.

TROBADES DE FAMÍLIES
En el marc del programa d’acollida, oferim 
a les famílies un espai per compartir 
coneixements i reflexions. Periòdicament, 
reunim petits grups de pares i mares o de 
germans i germanes, en què es tracten 
diferents temes amb l’orientació de 
professionals especialitzats en l’acolliment 
familiar.

Enguany: hem organitzat 5 trobades en les 
quals han participat 25 famílies.

JORNADA DE FAMÍLIES
Cada dos anys, organitzem una jornada 
per a les famílies, un espai de trobada i 
coneixement mutu entre les famílies i la 
Fundació, on es tracten els temes d’interès 
recollits en les trobades de famílies. Enguany, 
hi han assistit 70 persones.

35  Persones amb DI

13  Persones amb DI

12 Persones grans amb DC

10 Persones grans amb DC

47

23

PERFILS

DISTRIBUCIÓ PER SEUS

PERSONES ATESES EL 2018
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El paper dels voluntaris a la Fundació és 
fonamental per al desenvolupament de 
diferents programes i projectes.

VOLUNTARIAT

Acompanyament 
a la persona

Supervisió en les 
trobades d’acollida 

a famílies

Suport 
administratiu

Assessorament 
comptable

Supervisió als 
professionals

Digitalització de 
documentació 

comptable

Suport a la gestió 
patrimonial de les 
persones ateses

Coordinació del 
programa Quedem

Classes de 
lectoescriptura97

persones 
voluntàries

4
1

60

13

3

3

10

1

1

1

Voluntariat d’acció 
puntual
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DEL 2018, DESTAQUEM...
AUTONOMIA I 
CREIXEMENT PERSONAL

AUTOCONEIXEMENT A 
TRAVÉS DEL TEATRE

Iniciat el 2016 a Lleida, i el 
2017 a Barcelona, el Taller 
de teatre s’ha convertit 
en una valuosa eina per 
potenciar l’autoestima i 
el creixement personal. El 
2018 s’ha engegat un nou 
taller a la seu de Girona.   

Hem iniciat l’activitat de marxa nòrdica a la seu de 
Girona.  Les excursions a l’aire lliure aporten beneficis 
i millores cognitives i cardiovasculars i permeten 
crear noves amistats o reforçar-les. 

SALUT A TRAVÉS DE L’ESPORT:  MARXA NÒRDICA I IOGA

A la seu de Reus hem donat continuïtat al grup 
setmanal de ioga. A través del ioga, treballem la 
concentració, l’atenció i l’equilibri, i la respiració 
com a eina que aporta serenitat i ajuda a prendre 
consciència del cos.
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ALIMENTACIÓ SALUDABLE

A la seu de Lleida s’ha donat continuïtat al programa 
d’adquisició d’hàbits saludables, a través de tallers 
educatius sobre les propietats dels aliments i 
sessions pràctiques de cuina.

AUTONOMIA 
A LA LLAR

Hem donat continuïtat 
al projecte “Enlloc com a 
casa” amb l’objectiu de 
facilitar recursos perquè 
la persona es pugui 
mantenir en el seu domicili. 
El projecte preveu tallers 
formatius per tal que la 
persona pugui gestionar les 
activitats de la vida diària. 

ESPAI DE COMUNICACIÓ I D’AJUDA MÚTUA

Un grup de persones de la seu de Reus ha iniciat el 
treball en habilitats comunicatives i socials, a través de  
tècniques Gestalt i corporals com el chikung, el ioga i la 
meditació amb música.    

“ Des de que faig esport, em 
sento molt millor físcament, 

amb més energia. L’esport m’ha 
permès conèixer gent nova, 

m’ajuda a millorar, esforçar-me 
i assolir nous reptes” 

Javi Fernández

MEDALLA  DE BRONZE EN TENNIS TAULA ALS SPECIAL OLYMPICS
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PARTICIPACIÓ ACTIVA 
A LA COMUNITAT
Des de la Fundació promovem el voluntariat entre 
les persones que acompanyem per tal de fomentar 
la seva participació social. Diferents persones 
de les quatre seus fan voluntariat en el si de la 
nostra institució fent tasques administratives o bé 
acompanyan i donant suport a altres persones de 
l’entitat.

Enguany també hem comptat amb la col·laboració 
d’un grup de persones que acompanyem en 
l’organització de l’Associa’t, la festa de les 
associacions barcelonines, en el marc de les 
festes de la Mercè, i han liderat els tallers de DJ i 
manualitats. Un altre grup també han col·laborat en 
el contingut i disseny de diferents materials gràfics 
de difusió de l’entitat i en la preparació del vídeo 
institucional. 

ATENCIÓ CONTINUADA 
A LES FAMÍLIES
Hem organitzat la III Jornada informativa 
“El present, fent futur”, en la qual s’han abordat 
dues qüestions d’interès: l’habitatge i la protecció 
patrimonial. 

També hem mantingut les reunions amb grups de 
pares que confien en nosaltres per acompanyar els 
fills en un futur. 
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La col·laboració amb les institucions del territori ens ajuda a assolir nous recursos i 
millores en els serveis que oferim.

· GENERALITAT DE CATALUNYA Anàlisi i valoració de l’actual model de suport amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Participació en el plenari d’entitats 
federatives en l’àmbit dels serveis socials. 

· AJUNTAMENT DE BARCELONA En el marc de les festes de la Mercè, un grup de 
persones ha viscut la diada castellera des de la balconada de l’Ajuntament, i també 
hem participat a l’Associa’t.

· DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA Relacions amb les institucions jurídiques per tal d’oferir 
una nova mirada en les propostes d’incapacitació. També col·laborem en programes 
de Treball en Benefici a la Comunitat.

· COORDINADORA CATALANA ENTITATS TUTELARS Participació directa en la presidència 
de la junta fins l’estiu 2018, mantenint la vicepresidència. Participació en la jornada 
“La família: eix en la vida de la persona.”

· FEDERACIÓ CATALANA VOLUNTARIAT SOCIAL (FCVS) Hem participat a diferents 
activitats de difusió del voluntariat: 18a. Fira d’entitats (Girona), TAST Social 
(Tarragona), 3a. Mostra d’Entitats de Voluntariat (Reus), coorganitzada per 
l’Ajuntament de Reus.

· COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA  Hem participat a la Jornada “ONG: paper en 
el segle XXI i professionalització”.

· UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (REUS) Hem fet difusió de la Fundació als estudiants 
de tercer curs d’Educació Social i a la 5a. Edició del Mercat de Projectes Socials, 
coorganitzat per aquesta universitat i els ajuntaments de Reus i Tarragona.

· AIG ASSEGURANCES, COL·LEGI CLARET (BARCELONA), INSTITUT GAUDÍ (REUS), 
INSTITUT AUBENÇ (OLIANA), INSTITUT VALL DE LLÉMENA (GIRONA) Un any més, un 
grup de treballadors de la multinacional d’assegurances AIG han estat voluntaris el 
dia de Sant Jordi juntament amb una cinquantena d’estudiants per lliurar roses a les 
persones més grans de la Fundació.

· CENTRES FORMATIUS Acollida i seguiment de la formació de les persones en 
pràctiques que participen activament en l’entitat.

COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS
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Finançador

Col·laboradors

Associats a

Gràcies a tots els voluntaris, 
professionals, empreses i organitzacions 

que ens oferiu el vostre suport per tirar 
endavant el nostre projecte.

COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS AGRAÏMENTS
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