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A la Fundació,
la teva signatura compta!

La Fundació
La nostra entitat va néixer per donar resposta a la necessitat de protecció i suport legal a les persones amb discapacitat intel.lectual que eren
ateses per un conjunt d’associacions de les comarques de Lleida i ho
fa amb els mateixos valors que aquestes ofereixen: la confiança i la

Valors
· Universalitat
· Treball en equip
· Transparència i esperit crític · Compromís
· Qualitat en el servei
· Independència

proximitat.
Aquesta vocació de servei a les persones del nostre territori, recolzada
tant per les associacions que varen pariticipar en la nostra creació com
per d’altres entitats socials i administracions amb qui treballem estretament, ens marca els objectius d’actuació: la divulgació del servei de
suport i protecció a les persones i l’organització per poder respondre a
aquesta necessitat en qualsevol indret de les comarques de Lleida.

“La nostra vocació de servei a les persones i
al territori marca la nostra actuació: divulgació sobre drets i de suports a persones i
treball en xarxa per un servei de qualitat a
totes les comarques de Lleida.”
Aquest any 2018 hem arribat a assolir una xifra de 61 persones ateses,
entre tuteles i curateles, i tenim el compromís de suport amb 38
persones mes. Al mateix temps hem iniciat la tutela de persones grans.
En l’àmbit de la divulgació hem participat en 16 actes de la ma de
diverses associacions comarcals i volem destacar l’inici de la nostra
presència al Pallars Sobirà.
Hem presentat gràcies al suport de la Diputació de Lleida i la col·laboració de de la Universitat de Lleida un estudi sobre la situació i el futur
de la protecció i el suport a les persones amb discapacitat de les comarques de Lleida.
Finalment, hem assistit a diversos seminaris i jornades formatives sobre
la defensa de drets de les persones tutelades, el canvi de paradigma
impulsat per la Convenció de la Discapacitat de la Nacions Unides de
2006, els canvis legislatius i la promoció de la figura de l’assistent
tutelar, que està cridada a ser una figura de suport important i de la
qual en caldrà desenvolupar el seu abast i funcionament.
Pere Grau Buldú
President de la Fundació
Tutelar Terres de Lleida

Òrgans de govern
· President Pere Grau Buldú
· Vicepresident Agustí Vilardebó Clasca
· Secretari Domènec Camps Canal
· Vocal Josep Maria Clarà Vila
· Vocal Jordi Gabarra Serentill
· Vocal Maria Perera Grau

Informe econòmic - tancament 2018

Equip de treball Fundació
Tutelar Terres de Lleida

INGRESSOS 172.716€

Joan Carles Novell
Gerent

+11% respecte 2017

Subvencions Tutela 91%
Altres subvencions 6%
Altres ingressos 3%

Cristina Gavaldà
Auxiliar
econòmica

DESPESES 162.248€

Sònia Olivares
Coordinadora
Àrea Social

+13% respecte 2017

Personal 79,5%
Ajuts i despeses tutelats 0,4%
Serveis professionals externs
17,6%
Mariona Jové
Referent de
suport

Zaida Soler
Auxiliar de
suport

Mercé Balletbó
Auxiliar de
suport

Altres despeses 1,8%
Amortització 0,7%

EVOLUCIÓ ECONÒMICA
2018
2017
2016

Vàrem nèixer per
iniciativa d’un conjunt
d’entitats d’atenció a
les persones amb
discapacitat de les
comarques de Lleida

172.716€
162.248€
155.813€
143.116€
134.669€
122.519€

Les persones al centre
Edats

Evolució
61 persones
50 persones
40 persones
39 persones

2018

menys 30 anys

2017

entre 30 - 49 anys

2016
2015

entre 50 - 69 anys
més 70 anys

16 persones
11 persones
29 persones
5 persones

Tipus de
domicili
en
53 persones
Centre Residencial
en
8 persones
domicili

Homes
51%

61

Comarca de
residència
Alt Urgell 3

Dones
50%

persones
ateses
+22% any 2017

Tipus de
diagnòstic

50 persones

amb discapacitat
Solsonés 4
Noguera 3
Segarra 4
Segrià 12

Urgell 23
Garrigues 12

7 persones amb
trastorn mental

4 persones amb

demència cognitiva

“La Fundació és una
bona ajuda per ser més
autònoma, com una
família que sempre hi és
si la necessites.”
Lourdes Ferrete Collel de Solsona

Serveis que oferim
Atenció i suports
personalitzats per
a la defensa dels drets,
cura del benestar i
promoció de l’autonomia
de cada persona.

Assessorament a
persones i famílies

Servei de
pretutela

Oferim un servei d’assessorament personalitzat
per a totes les persones i les famílies que tinguin
dubtes sobre drets, suports i figures de protecció
més adients en cada cas. És un servei en col·laboració amb els serveis jurídics de Teixidó Associats.

Acompanyem a la família i/o a la persona durant
tot el procés, des del compromís de suport fins
al nomenament efectiu del càrrec, amb seguiments periòdics.

17 ENTREVISTES I REUNIONS D’ASSESSORAMENT
+20% QUE L’ANY ANTERIOR 2017

9 ACCIONS REALITZADES
38 COMPROMISOS DE SUPORT
13 NOMENAMENTS TESTAMENTARIS

Capacitació i divulgació
Realitzem xerrades a professionals del sector d’atenció a les persones sobre legislació i eines de suport i protecció
a les persones.

16 ACTES DIVULGATIUS. Destaquem:
· Participació en projectes d’atenció a la Gent Gran amb Creu Roja-Tàrrega o Consell Comarcal Urgell.
· Participació en Taules de Salut Mental territorials (Urgell-Segarra, Les Garrigues)
· Xerrades per a usuaris, familiars i professionals de Centre d’Atenció Especialitzada de Balaguer, Tremp i Tàrrega.
· Acte presentació estudi “Suport i protecció a les Comarques de Lleida” a la UDL.
· Visites de treball i institucionals a Ajuntament de Tàrrega, Diputació de Lleida i Fundació Suport Girona.

Exercici del càrrec
La Fundació Tutelar exerceix el càrrec de suport a la persona, segons abast i àmbits (personal, econòmic, salut, ...)
que la sentència judicial de modificació de capacitat determina. S’assigna un equip de professionals (referent i
auxiliar) que mantindran un contacte regular amb la persona i el seu entorn. Prioritzem la voluntat de la persona
tot donant-li suport a la presa de decisions, defensem l’exercici dels seus drets i promovem la seva autonomia i
benestar.

Figures de suport

*dades 2018

Tutela

Curatela

Defensa judicial

Institució de protecció de persones amb capacitat modificada
judicial. El tutor representa a la
persona, administra i defensar els
seus drets i obligacions tant en els
àmbits personal i patrimonial.

Mesura de protecció de la persona
amb la capacitat modificada
judicialment. El curador assisteix
a la persona, no la representa.
Dona el suport necessari per a que
els seus actes tinguin validesa.

Figura provisional i transitòria per
representar o assistir una persona
amb la capacitat modificada o en
procés judicial de valoració, en
situacions en què no poden fer-ho
els progenitors, tutor o curador.

42 persones amb tutela

18 persones amb curatela

1persona amb defensa judicial

Gestió del patrimoni del tutelat

Evolució

61

*dades 2018

· Dipòsits i inversions financeres 1.209.530€
· Patrimonis protegits 685.561€
· Gestió béns immobles 76
· Finques urbanes: 22
· Finques rústiques: 54
· Gestió patrimonial i jurídica 90
· Gestions judicials: 80
· Gestions notarials: 10

Compromesos amb
les persones, vetllem per
l’aplicació de la Convenció
Internacional sobre els
Drets de les Persones amb
Discapacitat de les Nacions
Unides de 2006.
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Fets destacats 2018
Presentació de l’Estudi de la UDL
Al juny es va presentar l’estudi d’investigació impulsat realitzat per la Universitat de Lleida i finançat per la Diputació de
Lleida.
L’estudi analitza la situació actual dels suports a persones
amb discapacitat Intel·lectual, salut mental i gent gran al
territori de Lleida, fa una projecció de l’evolució futura i planteja recomanacions per a entitats i professionals de cara als
reptes de futur.

Consulta els resultats de l’estudi al web de la Fundació

Augment tuteles

Reforçem l’equip

Augment les tuteles de 50 a 61,
un 22% més respecte l’any anterior. És l’augment més elevat des
de la creació de la Fundació
l’any 2002.

Hem ampliat l’equip de 3 a 6
professionals. Hem participat
en programes de Garantia
Juvenil i Pràcticum del Grau
en Treball Social de la UDL.

Nova oficina

Accions externes

Augmentem espais de treball
i d’atenció a famílies i persones, millorem la imatge de
l’entitat amb possibilitat de
creixement fins a 120 persones ateses al centre comercial
i de serveis de Tàrrega.

Augmentem a 46 les accions
externes centrades en la conscienciació social, capacitació de
professionals i el treball en
xarxa.

Formació de l’equip professional
Hem realitzat 10 formacions: ètica en els Serveis Socials,
prevenció (abusos, pla antiestigma), defensa de drets (habitatge, sexualitat, tecnologia, presa decisions) i canvi de paradigma: de la protecció al suport.

Reptes 2019
Pla estratègic entitat
2020 - 2025

Implantació Sistema
de Qualitat

Reforçar la presència
al territori

En un escenari de creixement i de
canvis de paradigma, volem
reflectir en equip per definir l’horitzó 2025 de la nostra entitat.

Per mesurar els nivells de qualitat
del servei i satisfacció de persones
actuals i caminar cap a una certificació de la qualitat.

Presència en totes les comarques
de Lleida per treballar en xarxa
amb serveis socials de base i especialitzats en discapacitat intel·lectual, salut mental i gent gran.

Treballem
per ser una entitat
de referència en
la protecció i el suport
a les persones a les
comarques de Lleida.

ENS DONEN SUPORT:

COL·LABOREM AMB:

C/ Torres i Bages, 10. 25300 - Tàrrega, Lleida.
973 100 189
fundacio@tutelarlleida.org
www.tutelarlleida.org

