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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

La memòria que teniu a les mans permet
veure el conjunt d’activitats i l’evolució dels
diferents programes, on es veu reflectit el
creixement continu i la bona feina feta.

El nostre compromís és seguir treballant
perquè totes les persones acompanyades
tinguin les mateixes oportunitats i
gaudeixin dels suports necessaris per poder
aconseguir una vida autònoma i poder
traçar el seu projecte de vida.

Per primera vegada, tinc l’honor d’adreçar-
me a tots vosaltres per presentar la
memòria de la Fundació Privada Tutelar,
amb l’objectiu d’informar de les activitats
que s’han dut a terme durant el 2019.

La memòria és una avaluació de l’any
transcorregut per saber on som i projectar
quin volem que sigui el camí a seguir. Un
exercici de recapitulació que ens serveix
per donar a conèixer la nostra tasca a la
societat andorrana.

Josep Rodríguez Gutiérrez
President de la Fundació Privada Tutelar



Exposició de pintures de l'Eva al Centre Cultural la Llacuna



▪ OBJECTIUS

- Protegir les persones grans que ho necessitin, les persones que pateixen trastorns mentals, els menors d’edat
en risc, i subsidiàriament, les persones amb diversitat funcional.

- Assumir la tutela o altre càrrec judicial de les persones amb el perfil que s’ha definit anteriorment, així com
assumir l’exercici dels drets i de les facultats que l’ordenament jurídic estableix sobre aquesta qüestió.

- Defensar, promocionar i desenvolupar els drets, valorar la seva situació i assessorar els familiars de les persones
ateses.

- Sensibilitzar la societat i col·laborar amb les autoritats, els organismes i les organitzacions públiques o privades
per desenvolupar i tractar de la millor manera possible les persones protegides per la Fundació Privada Tutelar.

- Exercitar accions judicials davant dels tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció en defensa dels drets dels
beneficiaris, dels seus familiars i de la millor atenció sanitària i social.

- Promoure els serveis i equipaments necessaris per desenvolupar els seus objectius.

▪PRINCIPIS SOCIALS
- Atenció centrada a la persona
- Serveis professionals de proximitat
- Solidaritat i implicació social
- Subsidiarietat, cooperació i coordinació
- Sostenibilitat
- Confidencialitat
- Transparència
- Ètica 

▪MISSIÓ
La Fundació té per missió protegir les
persones que han perdut la capacitat d’obrar
garantint-ne una qualitat de vida des del
respecte i la confidencialitat i, alhora,
sensibilitzar la societat andorrana per
aconseguir la seva implicació i compromís.
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LA FUNDACIÓ

QUI SOM

Som una Fundació sense ànim de lucre que des de l’octubre de l’any 2007 treballa per millorar la qualitat de vida
de les persones que tenen modificada la capacitat d’obrar i té la responsabilitat de protegir-les.

La Fundació treballa perquè les persones acompanyades puguin traçar el seu projecte de vida.

ON ACTUEM

El suport sorgeix del procediment judicial on la persona presenta una modificació total de la capacitat en tots
els àmbits personals. La Fundació té el paper de representar a la persona i d’oferir-li el millor benestar possible.

SUPORT

Aquest suport neix d’un procediment judicial de
modificació parcial de la capacitat de la persona. La
Fundació només actua en aspectes concrets,
aquells que determini la sentència.

SUPORT INTERMITENT

El suport futur és la relació prèvia que s’estableix
entre la persona, la seva família i l’entitat. Aquesta
relació ens permet conèixer la persona i com actua
en un futur.

SUPORT FUTUR
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JEI

QUI SOM

Som un centre terapèutic especialitzat en el trastorn
de l’espectre autista (TEA) adreçat a joves d’entre
16 i 30 anys diagnosticats de TEA amb alta o
moderada necessitat de suport i valorats per la
CONAVA. El programa està impulsat per la Fundació
Privada Tutelat amb la col·laboració del Ministeri
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut del Govern
d’Andorra.
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OBJECTIU

Oferir un programa d’atenció integral i
completament personalitzat per tal que els joves
puguin seguir adquirint habilitats i mantenir aquelles
que han après en etapes anteriors, tenint en compte
totes les esferes de la persona amb alta o moderada
necessitat de suport i amb la finalitat de millorar la
seva qualitat de vida.
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EL NOSTRE EQUIP
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L’ORGANITZACIÓ
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VOLUNTARIAT
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COMPTES
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PERSONES ATESES EL 2019

La Fundació Privada Tutelar acompanya persones que necessiten suport a l’hora d’escollir el seu projecte de vida,
i ofereix una atenció individualitzada 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.

La Fundació, des de la seva creació l’any 2007, ha anat incrementant les persones ateses orientant-les i
acompanyant-les en la recerca i gestió dels recursos d’habitatge, sanitaris, laborals i de lleure més adequats a les
seves necessitats, així com en l’administració de la seva economia i del seu patrimoni.
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TIPUS DE SUPORT

L’any 2019, la Fundació Privada Tutelar ha donat suport a
31 persones i a 14 persones els ha donat suport
intermitent. Per altra banda, 3 persones han establert una
relació previa amb l’entitat.
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Cal precisar també, que la
Fundació ha acceptat el càrrec
de 5 persones que tenen
modificada la capacitat d’obrar,
ja sigui total o parcial. Fer
palès, que durant l’any 2019 no
hi ha hagut cap traspàs.
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VOLUNTARIAT
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DEL 2019 RESSALTEM... 

SESSIÓ CULTURAL

La Fundació se’n va anar d’excursió a visitar
la Casa Vicens de Barcelona i a l’Aquàrium.
Vam comptar amb l’ajuda de molts
voluntaris.

MEDALLES

El mes de març vam guanyar una medalla
olímpica. El Xavi va guanyar una de les
primeres medalles per Andorra als Special
Olympics d’Abu Dhabi.

ESQUÍ

Persones acompanyades
per la Fundació van
participar a l’esquiada de
la mà de “Hi Arribarem”.
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ANIVERSARIS

Al llarg de l’any hem celebrat molts
aniversaris i hem treballat per a què es
compleixin els desitjos.

VOTACIONS

A les eleccions generals,
nosaltres també vam votar.
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JEI
Activitats terapèutiques a la
comunitat sota la supervisió
d’un educador de l’equip de
JEI al bar-restaurant Pontones.Activitats variades a la

comunitat: gimnàs,
piscina, hípica.
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Festes i celebracions Activitats de vida independent
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DE FORMACIONS

Fundació Privada Tutelar
- “Competència i decisió autònoma"

impartit per la Paqui Gómez, Cap del
programa Ajudar i Protegir de l’Alzheimer
Catalunya.

- “La tecnologia com a producte de
suport" amb l'Alba Alier de BJ
Adaptaciones.

- “Administració de la tutela" impartit per
Toni Roig, Responsable de la Gestió
Aministrativa i del Programa Ajudar i
Protegir de l’Alzheimer Catalunya.

- Participació en la celebració del Dia
Mundial del Treball Social.

Joves En Inclusió
- Assistència a la II jornada AUTEA sobre trastorns de

l’espectre autista.
- Conferència sobre intervenció educativa en persones

amb trastorn de l’espectre autista. Organitzada per la
Fundació Jacqueline Pradère i AUTEA i impartida per Pat
Sànchez Nofre, mestra d’educació especial i
psicopedagoga de l’escola Guru.

- Jornada internacional: trastorn de l’espectre autista.
Adolescència i Edat adulta. Organitzada per l’associació
TEA Vallés.

- Curs PECS nivell I, impartit per una formadora de
Pyramid Educational Consultants Spain.

- Curs PECS nivell I, impartit per Sonia Vilaltella, directora
general de Pyramid. Consultants Spain.
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CONVENIS I COL·LABORACIONS

- Conveni amb el M.I. Govern d’Andorra i els 7 comuns: El 5 de juny de 2008 i l’1 de juliol de 2008,
respectivament, es van firmar els convenis els quals el Govern i els comuns efectuen unes aportacions
determinades per a cada persona acompanyada per la Fundació.

- Conveni amb la Cambra de Notaris del Principat d’Andorra: L’1 de juliol de 2008 es va firmar el conveni
entre la Fundació i la Cambra de Notaris del Principat d’Andorra.

- Conveni amb l’Associació de Bancs Andorrans: El 20 d’abril de 2016 es va signar el conveni entre la
Fundació i l’Associació de Bancs d’Andorra, mitjançant el qual anyalment l’Associació de Bancs efectua una
subvenció a la Fundació.

23

MEMÒRIA 2019



- Conveni de col·laboració Crèdit Andorrà, SA: El 13 d’octubre de 2016 es va signar el conveni entre la
Fundació i l’entitat Crèdit Andorrà, SA, mitjançant el qual efectuen una aportació econòmica.

- Conveni de col·laboració Mora Banc Grup, SA: El 5 d’octubre de 2016 es va signar el conveni entre la
Fundació i l’entitat Mora Banc Grup, SA, mitjançant el qual efectuen una aportació econòmica. El 30 de
desembre de 2016 es va signar amb la mateixa entitat, un conveni mitjançant el qual efectuen les aportacions
dels clients de MORABANC que, en el marc de la campanya “targeta solidària”, han triat com a destinatària de
la seva col·laboració a la Fundació. Complementant-se les aportacions amb aportacions pròpies de
MORABANC.

- Bàsquet Club Mora Banc Andorra: El 20 d’octubre de 2015 es va signar el contracte de col·laboració entre
la Fundació i el Bàsquet Club Andorra, mitjançant el qual el Bàsquet Club Andorra ofereix deu entrades
gratuïtes.

- Col·laboracions amb altres entitats tutelars: La Fundació, a més dels convenis amb entitats i institucions
del país, manté una sèrie de contactes i col·laboracions amb les entitats estrangeres següents: Fundació
Tutelar de les Comarques Gironines (Girona), Fundació Malats Mentals de Catalunya (Barcelona), Fundació
Autisme Mas Casadevall (Girona), Fundació Pere Mata (Reus), Fundació Catalana Síndrome de Down
(Barcelona).
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- Altres col·laboracions: Amics de la Fundació Privada
Tutelar d’Andorra, Sisé Grau, Autea, Singular acadèmia
d’anglès, Autocars Nadal, Aura Espai: centre de ioga.



@fundaciotutelar

@fundaciotutelar

@fundaciotutelarand

C. Prat de la Creu, 59-65, esc.B, 3r pis pta 3D 
AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra

Tel. + 376 867 066. Fax: +376 867 061 
info@fundacioprivadatutelar.org
www.fundaciotutelarandorra.org


