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COL·LABORA AMB NOSALTRES, FES-TE VOLUNTARI/A 

El passat mes de juliol vam estrenar el Canal de 
YOUTUBE de la Fundació! 
 
I ho vam fer tot recuperant el vídeo que vam pre-
parar per celebrar el Dia Mundial de la conscien-
ciació sobre l’autisme.  
 
El vídeo ja el teniu disponible! 

 NOTÍCIES! 

El passat mes de març, la Fundació constituïa el nou Patronat, i dies més tard, s’incorporava la nova 
Gerent, la Sra. Sílvia Gabarre Iglesias.  
 
Actualment, el patronat el formen els següents membres: 
 
- President: Sr. Josep RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

- Vicepresident: MI Sr. Víctor FILLOY FRANCO  

 (Ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut) 
- Patró: MI Sr. Josep Maria ROSSELL PONS 

 (Ministre de Justícia i Interior) 
- Patrona: Sra. Meritxell PUJOL CARRASCOSA 

 (representant dels 7 Comuns del Principat) 
- Patrona: Sra. Esther PUIGCERCÓS FONT 

 (representant d’Andorran Banking)  

- Secretària: Sra. Sílvia GABARRE IGLESIAS 
SILVIA GABARRE—JOSEP RODRÍGUEZ—EMMA PORTELLA 

 LA FUNDACIÓ INFORMA 

Benvinguts a “El butlletí de La Fundació” 

Aquest espai és una iniciativa que va néixer ja fa uns anys, amb l’objectiu de difondre periòdicament les 
activitats de la Fundació. Avui, amb “El butlletí de La Fundació”, volem fer renéixer la idea amb la finali-
tat de conèixer-nos una mica més i donar visibilitat a la feina de l’entitat. 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. El 
butlletí serà publicat regularment informant de les activitats i notícies relacionades amb la Fundació.  

+376 867 066 — info@fundacioprivadatutelar.org  

Els voluntaris són una peça clau a la Fundació per 
seguir donant el nivell de servei que s’està oferint 
actualment. Hi ha voluntaris d’acompanyament 
però també hi ha que ens donen suport en l’àm-
bit tècnic i en l’àmbit econòmic com en el cas de 
“Els amics de La Fundació”, que fan aportacions 
econòmiques que reverteixen en el benestar de 
les persones que estan sota l’acompanyament de 
l’entitat. 

@fundaciotutelar @fundaciotutelarand @fundaciotutelar Fundació Privada Tutelar d’Andorra 

Des de la Fundació treballem amb 
les persones que estiguin interes-
sades a realitzar una aportació 
que ens ajudi a donar resposta a 
la nostra missió social, amb la fi-
nalitat de desenvolupar projectes 
que millorin la vida de les perso-
nes que l’ens acompanya. 

 


