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Salutació amb motiu 
de la presentació de 
la memòria 2015 de 
la Fundació Privada 
Tutelar

Arriba una vegada més el moment de fer balanç del que ha estat l’activitat de la Fundació Privada Tutelar i no 

podem obviar que aquest ha estat un any especialment complicat. Ho ha estat per a Andorra en general i per a la 

nostra entitat en particular que s’ha trobat immersa en una situació crítica que requeria assolir l’estabilitat finan-

cera necessària per prosseguir amb la missió per la qual va néixer. Una missió que es concreta en proveir d’eines 

i recursos les persones tutelades perquè puguin desenvolupar-se amb la màxima autonomia i viure amb dignitat. 

És per tant de justícia aprofitar l’ocasió que em brinda aquesta salutació per reconèixer i agrair el suport que hem 

rebut del Patronat d’Honor i, més concretament, les aportacions dels dos Coprínceps, que han estat vitals per 

garantir el funcionament de la Fundació.

El codi ètic de la Fundació Privada Tutelar posa l’accent en el respecte que, per damunt de tot, mereixen les 

persones tutelades. Efectivament, elles són el centre de la nostra acció, des del convenciment que les per-

sones incapacitades o en procés d’incapacitació són igualment subjectes de drets que han de poder exercir 

amb la màxima amplitud, i és des d’aquesta perspectiva que desenvolupem la nostra tasca en els processos 

de tutela o curatela. 

Res d’això no seria possible sense l’equip de professionals amb què compta la Fundació Privada Tutelar, que 

treballen de manera eficient i, alhora, amb la sensibilitat que qualsevol activitat al servei a les persones exi-

geix. També són una peça clau els voluntaris que dediquen part del seu temps a fer el seguiment dels tutelats, 

amatents a les necessitats individuals de cadascun d’ells. Als uns i als altres els vull expressar el més sincer 

agraïment, per la qualitat humana que demostren dia rere dia.

La Fundació Privada Tutelar va néixer l’octubre de 2007, a l’empara de la Llei 15/2004 qualificada d’incapacita-

ció i organismes tutelars, per oferir un servei que és tan o més necessari avui com ho era aleshores. La memòria 

que teniu a les mans, que permet veure l’activitat i l’evolució dels diferents programes, n’és una bona prova. El 

creixement continu que hem viscut tots aquests anys avala la feina feta i és, al mateix temps, un recordatori de la 

responsabilitat que tenim envers la societat andorrana.

Avui dia no podríem entendre que la nostra societat deixés enrere o de costat persones que són especial-

ment vulnerables. Per això la Fundació Privada Tutelar es referma en el seu compromís. Un compromís que 

requereix la implicació de tots plegats, membres del patronat, equip professional, voluntaris, amics de la 

Fundació i de les institucions del país, públiques i privades, i que no és altre que acompanyar les persones 

tutelades –persones amb diversitat funcional, amb malaltia mental, gent gran en situació de dependència i 

menors o persones en situació de risc social– perquè puguin gaudir, des de les seves particulars circumstàn-

cies personals, d’una vida plena.

Moltes gràcies a tots. JOAN CARLES RODRÍGUEZ MIÑANA





7

Índex 

1 La Fundació  .........................................................................................9

1.1 L’entorn social de creació de la Fundació  ................................11

1.2 La missió  ....................................................................................... 12

1.3 Els objectius  ................................................................................. 12

1.4 Els principis socials.......................................................................13

1.5 Les mesures de protecció   ......................................................... 14

1.6 L’organització ................................................................................ 16

1.7 La composició del Patronat, del personal i dels voluntaris  . 18

1.8 Els convenis i col·laboracions externes ....................................20

1.9 El balanç econòmic del 2015.......................................................22

2 Les actuacions del 2015 ....................................................................29

2.1 La transició: El programa de Vida Independent  

 “Me’n vaig a casa meva” ..............................................................30

2.2 Creació del programa de Voluntariat Jove ............................... 36

2.3 Participació a l’Andorran Kids’ Film Festival  

 del Principat d’Andorra ............................................................... 36

2.4 Col·laboració amb l’entitat BOMOSA 

 per la promoció d’un lleure inclusiu ......................................... 38

2.5 Activitats de formació ................................................................. 39

2.6 Activitats de divulgació i de representació ..............................40

2.7 Actuacions previstes pel 2016 .................................................... 41

3 Les persones ateses durant el 2015 ............................................... 43

3.1 L’evolució de les persones ateses 

 per la Fundació des de la seva creació  .....................................44

3.2 El perfil de les persones ateses el 2015  ....................................44

3.3 Els assessoraments realitzats el 2015 ........................................ 47

4 Comunicació i activitats del 2015 ..................................................49

4.1 La presència als mitjans ..............................................................50

4.2 Moments divertits “Selfies" ........................................................ 52

4.3 Altres activitats amb voluntaris ................................................. 53

4.4 Marxem de vacances .................................................................... 57





9

1.  
La Fundació





11

1.1. L'entorn social 
de creació de la 
Fundació

La Fundació Privada Tutelar és una entitat que va 

iniciar el seu projecte a l’octubre de 2007. A l’inici 

de la seva constitució, els protagonistes: el Govern, 

la Cambra de Notaris i la Banca Privada d’Andorra, 

eren conscients d’estar creant un servei necessari i 

complementari en la xarxa de serveis socials del nos-

tre país. És important destacar que el projecte, des 

del seu inici, va rebre el recolzament de la Institució 

dels Coprínceps, del Consell General i de totes les 

Corporacions locals.

En el moment d’iniciar el projecte, als nostres països 

fronterers, es feia palès l’increment de persones in-

capacitades judicialment, com a mesura de protecció 

legal. Avui dia, podem dir que a Andorra també s’està 

constatant un increment de persones que necessiten 

suport en processos com el de tutela o curatela que 

assumeix la Fundació Tutelar. 

L’evolució de la societat ha transformat els rols de la 

família actual, passant d’un model extens a un mo-

del nuclear que dificulta l’atenció i la responsabilitat 

vers les persones més vulnerables del seu entorn. 

Això ja es contempla en la Llei 15/2004 qualificada 

d’incapacitació i organismes tutelars, que preveu la 

possibilitat de crear institucions, sense ànim de lu-

cre que tinguin per objectiu la protecció de les per-

sones incapacitades. 

Així doncs, des de la seva creació, la Fundació Tute-

lar, té la responsabilitat de protegir persones incapa-

citades o en procés d’incapacitació. És a través d’una 

sentència judicial que l’entitat és nomenada tutora o 

curadora de les persones incapacitades totalment o 

parcialment. 

La missió de la Fundació és la d’acompanyar i de-

fensar els drets de les persones grans, persones que 

pateixen trastorns mentals, persones amb diversitat 

funcional, així com menors en risc social; en realitat 

totes aquelles persones que estant sota una gran vul-

nerabilitat no es poden governar per elles mateixes. 

I, és l’increment de les persones ateses al llarg 

d’aquests vuit anys de funcionament, que ens fa con-

siderar que la Fundació Tutelar respon a una neces-

sitat de la nostra societat. 

En conclusió, el projecte fundacional s’ha desen-

volupat gràcies al compromís amb les Institucions 

públiques i privades, particularment a través de les 

instàncies judicials i de les famílies, que ens confien 

la protecció de les persones incapacitades i/o dels 

seus familiars. 

Finalment, tampoc podem oblidar el paper que ha 

jugat la societat andorrana, atès que ha permès que 

la Fundació Tutelar justifiqui la seva missió i el seu 

mandat establert a la Llei 15/2004, abans citada.

Amb la denominació de Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra es 
constitueix el dia 12 de setembre de l’any 2007 una organització privada, de 
naturalesa fundacional, de nacionalitat andorrana, sense afany de lucre, i amb la 
voluntat de prestar un servei d’interès general, que té les finalitats, el patrimoni i 
el sistema de govern previstos en els nostres estatuts.
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1.2. La missió

La creació d’una fundació tutelar es sustenta sobre 

la base legal que estableix l’article 18.2 de la Llei 

15/2004 del 3 de novembre, qualificada d’incapacita-

ció i organismes tutelars, que estableix que també 

poden assumir el càrrec de tutor les persones jurí-

diques sense ànim de lucre que tinguin per objecte 

la protecció dels menors i dels emancipats i estiguin 

acreditades pel Govern. Aquesta acreditació s’ins-

trumenta mitjançant l’acord del Govern del 25 de 

juliol del 2007, en què es va aprovar la participació 

com a patró fundador de la Fundació Tutelar, junta-

ment amb l’entitat bancària Banca Privada d’Ando-

rra i la Cambra de Notaris. 

La  Fundació Privada Tutelar del Principat d’Ando-

rra (en endavant Fundació) té com a missió:

1. Protegir les persones incapacitades o en procés 

d’incapacitació que se li assignin, ja sigui gent 

gran que ho necessiti, ja sigui persones que pa-

teixin trastorns mentals o persones amb disca-

pacitat que no puguin governar-se, així com els 

menors en situació d’abandonament o en risc. 

Les finalitats i l’àmbit d’actuació s’estenen a la 

protecció i l’atenció a la persona i els seus béns, 

en els termes que s’estableixi en la corresponent 

sentència judicial. Es tracta doncs, de la prestació 

d’un servei d’interès general que té el seu fona-

ment legal en la Llei 15/2004, del 3 de novembre, 

qualificada d’incapacitació i organismes tutelars. 

2. Demostrar de manera molt clara la solidaritat 

amb les necessitats i els problemes de les perso-

nes incapacitades i les seves famílies, mitjançant 

suport i ajuda; així com sensibilitzar la societat 

andorrana per aconseguir la seva implicació i 

compromís.

3. Dur a terme les actuacions de la Fundació amb 

total independència i autonomia, atès que l’in-

terès superior que les guia és la qualitat de vida 

de la persona atesa i la seva protecció amb res-

pecte i confidencialitat. 

L’àmbit d’actuació de la Fundació és el del Principat 

d’Andorra.

1.3. Els objectius 

L’article 4 dels Estatuts de la Fundació recull els ob-

jectius i l’àmbit d’actuació i exposa que els objectius 

de la Fundació són concretament, i sense ànim ex-

haustiu, els següents: 

1. Protegir les persones grans que ho necessitin, les 

persones que pateixen trastorns mentals, els me-

nors d’edat en risc, i subsidiàriament, les perso-

nes amb diversitat funcional.

2. Assumir la tutela o altre càrrec judicial de les per-

sones amb el perfil que s’ha definit anteriorment, 

així com assumir l’exercici dels drets i de les fa-

cultats que l’ordenament jurídic estableix sobre 

aquesta qüestió.

3. Defensar, promocionar i desenvolupar els drets, 

valorar la seva situació i assessorar els familiars 

de les persones ateses.

4. Sensibilitzar la societat i col·laborar amb les au-

toritats, els organismes i les organitzacions pú-

bliques o privades per desenvolupar i tractar de 

la millor manera possible les persones protegides 

per la Fundació Privada Tutelar.

5. 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.

6. Promoure els serveis i equipaments necessaris 

per desenvolupar els seus objectius.

Qualsevol activitat relacionada amb les anteriors 

serà necessària per al seu compliment efectiu.
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1.4. Els principis socials 

L’exercici dels objectius esmentats s’ajustarà als 

principis socials de la Fundació, i als establerts en 

els convenis i lleis vigents al Principat:

ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA

Totes les actuacions de la Fundació tindran com a eix 

central les persones sotmeses a la seva protecció i, per 

això, vetllaran pel respecte dels seus drets i interessos, 

així com per la seva qualitat de vida. Així mateix, es tin-

drà en compte la família a la qual es facilitarà suport i 

s’exigirà, en la mesura de les seves possibilitats, el com-

pliment de les seves responsabilitats.

SERVEIS PROFESSIONALS DE PROXIMITAT

La Fundació té la missió d’estructurar els serveis que 

es prestin a les persones a partir de recursos humans 

ben preparats professionalment, amb experiència, als 

quals s’exigirà un tracte proper i humà vers les perso-

nes incapacitades i les seves famílies. Així mateix, esta-

blirà sistemes de seguiment i avaluació que assegurin la 

qualitat de tot tipus d’atenció.

SOLIDARITAT I IMPLICACIÓ SOCIAL

La Fundació establirà mesures de sensibilització so-

bre la situació de les persones protegides, per tal de 

fomentar la implicació, el compromís i la solidaritat 

de la societat andorrana, mitjançant diferents tipus 

de col·laboració.

SUBSIDIARIETAT, COOPERACIÓ  
I COORDINACIÓ

La Fundació en l’exercici de la protecció tutelar assu-

mida, ha d’utilitzar els serveis i les prestacions públi-

ques i privades a què puguin tenir drets les persones 

tutelades. Així mateix, per tal d’optimitzar recursos 

ha de cooperar i s’ha de coordinar amb les entitats 

públiques i privades dedicades o relacionades amb 

els col·lectius protegits.

SOSTENIBILITAT 

Les actuacions de la Fundació es fonamentaran en 

un model que sigui sostenible tècnicament i econò-

micament i que s’ajusti a la normativa vigent.

CONFIDENCIALITAT

En tot moment es respecta la intimitat de les perso-

nes sotmeses a tutela, curatela o pretutela i es manté  

la confidencialitat de totes les dades i la informació de 

què es disposa (Llei 15/2003 del 18 de desembre, quali-

ficada de protecció de dades personals).

TRANSPARÈNCIA

La Fundació se sotmetrà anualment a una auditoria 

que es presentarà a totes les entitats i particulars 

col·laboradors. Així mateix, s’elaborarà una memòria 

anual de les actuacions fetes, degudament avaluades 

tècnicament, que un cop aprovada pel patronat, es 

farà pública per al coneixement general de la socie-

tat andorrana.

ÈTICA 

L’Ètica és la filosofia de l’acció en la mesura que pro-

posa els elements per facilitar l’elecció de les priori-

tats, de forma clara i responsable.

La nostra reflexió ètica sorgeix del qüestionament 

continu entre les diferents exigències (que provenen 

de la justícia, de la persona protegida, de la família, 

dels interlocutors i dels professionals) dels valors i 

dels interessos diversos als quals els professionals 

estan sotmesos en l’execució de les mesures de pro-

tecció a fi d’actuar i de prendre les decisions més 

justes.

L’ètica vol obrar de forma col·lectiva i pluralista i 

així promoure entre els professionals reflexions que 

els permetin aclarir el sentit de la seva pròpia acció. 

L’elaboració dels projectes serà conjunta i per con-

seqüent, contribuirà a la cohesió de l’equip i a la co-

herència de les intervencions. 
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1.5. Les mesures de 
protecció

LA INCAPACITACIÓ
Incapacitar és protegir, tenir cura, defensar les 

persones.

Es tracta d’una mesura judicial que reconeix que, tot i 

ser major d’edat, la persona no pot governar-se per si 

mateixa ni tampoc pot administrar els seus béns.

La incapacitat de la persona amb discapacitat 

intel·lectual pot ser total (cura de si mateixa i 

administració dels béns) o parcial (limitant-se 

només a la capacitat d’administració dels béns). 

En aquest últim cas, la curatela, les limitacions 

han de ser fixades, en la sentència judicial.

La incapacitació no suposa la pèrdua dels drets de la 

persona: pot ser propietària, rebre una pensió, pot 

vendre i comprar (entre altres), però necessitarà 

l’assistència de qui el representi.

Només es pot incapacitar una persona amb discapa-

citat intel·lectual, malaltia mental o persona en estat 

de dependència i/o vulnerabilitat i, per sentència ju-

dicial. La sentència que recau en el procediment es 

pot revocar i determinar les modificacions correspo-

nents sobre els límits de la persona. 

Per tant, s’ha d’iniciar i seguir un procés mitjançant 

un advocat o professionals competents. 

Poden promoure aquest procés el cònjuge, pares, 

fills i germans, i també el Ministeri Fiscal i el Govern 

d’Andorra. Qualsevol persona pot posar en coneixe-

ment del Ministeri Fiscal l’existència d’una persona 

amb risc i/o vulnerabilitat.

LA CURATELA
La Curatela és una incapacitació parcial per a 

determinats actes. La persona amb discapacitat 

té el suport d’un curador que només intervé en 

aquells actes que especifiqui la sentència i que 

marqui la llei.

TUTELA
Tutelar algú vol dir representar-lo i procurar-li 

el màxim benestar possible.

El procés de tutela s’inicia quan la persona ja està 

incapacitada i els pares no hi són o no poden exercir 

les seves funcions de cura (mentre hi siguin i no hi 

hagi circumstàncies especials, la llei considera que 

els pares són els seus representants).

Parlem de tutela quan és una altra persona o entitat qui 

representa la persona incapacitada; quan són els pares, 

es diu que tenen la Pàtria potestat prorrogada.

Les funcions principals del tutor són:

1. Assegurar la protecció de la persona.

2. Administrar i guardar els seus béns.

3. Vetllar perquè tingui la millor qualitat de vida 

possible.

Mitjançant escriptura pública, testament o codicil, el 

pare i la mare que estan en ple exercici de la pàtria 

potestat poden nomenar tutor dels seus fills menors 

no emancipats, la persona o persones que han de 

substituir-los, excloure determinades persones de la 

tutela i establir la remuneració de les persones  que 

exerceixin el càrrec.

En cas de concurrència de nomenaments i d'exclu-

sions fetes pel pare i per la mare, preval el nome-

nament fet pel pare o la mare que darrerament ha 

exercit  la pàtria potestat.

L'organisme jurisdiccional que ha de constituir la 

tutela, pot prescindir dels nomenaments fets pels 

pares si considera de forma justificada, que existeix 

causa suficient per a l'exclusió. Segons l’article 28 de 

la Llei 15/2004 del 3 de novembre, qualificada d’inca-

pacitació i organismes tutelars.

La tutela es fa efectiva quan la persona o entitat tu-

telar designada accepta el càrrec de tutor davant la 

Batllia corresponent (també hi pot renunciar per 

causes justificades).
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El tutor haurà d’informar cada any de la situació per-

sonal i patrimonial del tutelat i demostrar una bona 

gestió i administració dels seus béns, així com també 

una correcta atenció personal.

L’exercici del càrrec de tutor dura mentre la persona 

és incapaç. 

LA PRETUTELA
La pretutela és la relació prèvia que s’estableix 

entre la persona, la família i l’entitat tutelar que 

els pares han designat com a tutora. És la re-

lació prèvia que ens permet planificar junts el 

futur de la persona amb diversitat funcional i/o 

la persona en dependència. 

LES ENTITATS TUTELARS
Són persones jurídiques (fundacions, associa-

cions...) que reuneixen els requisits establerts 

per la legislació vigent i que no tenen ànim de 

lucre. La seva finalitat és protegir i tenir cura de 

les persones legalment incapacitades.

També poden assumir el càrrec de tutor, les perso-

nes jurídiques sense ànim de lucre que tinguin per 

objecte la protecció dels menors i dels incapacitats 

i estiguin acreditades pel Govern. Segons l’article 

18 de la Llei 15/2004 del 3 de novembre, qualificada 

d’incapacitació i organismes tutelars.

Entre els serveis que també assumeix la Fundació 

Tutelar es destaquen:

• Informar sobre el funcionament del servei de tu-

tela de l’entitat;

• Orientar en el procés d’incapacitació;

• Informar sobre qüestions generals del sector: 

ajuts, recursos i serveis;

• Assessorar en la tramitació de testaments;

• Assessorar a altres tutors en el compliment de la 

seva tasca;

• Organització de conferències, col·loquis i xerra-

des informatives.

QUINS SÓN ELS ASPECTES 
QUE HAN DE TENIR EN 
COMPTE LES PERSONES 
QUE VOLEM INSTITUIR COM 
A TUTOR/CURADOR A LA 
FUNDACIÓ TUTELAR?
Un dels temes més importants que s’ha de te-

nir en compte per protegir les persones és l’as-

pecte legal. En aquesta qüestió, les persones 

que  estant tenint cura de la persona que pot 

ser objecte de tutela o curatela (pares, germans 

o d’altres familiars), poden comptar amb l’as-

sessorament dels professionals de la Fundació,  

els quals els acompanyaran en la mesura que 

ho sol·liciten en el procediment  que  s’haurà 

d’instar davant la Batllia. Sense perjudici  de 

l’assessorament legal que correspon als pro-

fessionals del dret i al notariat. 

A més de la legalitat hi ha altres aspectes en 

què la Fundació Tutelar també pot ajudar, com 

és en la planificació del futur de les persones 

que poden ser objecte del procés de tutela o 

curatela. En aquest sentit, la Fundació acom-

panyarà la persona, els pares i/o familiars  a 

establir un projecte que respecti  les seves pre-

ferències i el seu entorn, prestacions i serveis 

residencials entre altres.

Finalment, el que és més important, la família i 

la Fundació estableixen les millors línies d’ac-

tuació i les accions que estiguin al seu abast, 

per respectar els drets de les persones que per 

la seva vulnerabilitat, no es poden governar 

per si mateixes, i que possiblement s’hauran 

de tutelar.   
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PATRONAT

GERÈNCIA

ÀREA 
JURÍDICA

ÀREA 
SOCIAL

TREBALLADORA
SOCIAL

COORDINADORA
VOLUNTATRIAT PSICÒLOGA

EDUCADOR VIDA 
INDEPENDENT

ÀREA 
FINANCERA

VOLUNTARIATVOLUNTARIAT

ADMINISTRACIÓ

1.6.L’organització
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EL PATRONAT

Defineix les línies d’actuació, representa la Funda-

ció i dirigeix la gestió de I'organització. El president 

exerceix la representació ordinària de I'entitat.

LA GERÈNCIA

Elabora propostes pel Patronat i aplica les seves di-

rectrius sobre les polítiques d’assumpció, seguiment 

i supervisió de les tasques tutelars; coordina les di-

ferents àrees; estableix les relacions formals amb les 

institucions públiques, i amb la Batllia i la Fiscalia; 

estableix els acords amb les famílies i la resta d’in-

terlocutors sobre els nous casos. Cerca recursos per 

I'assoliment de les finalitats de la Fundació.

L’ÀREA SOCIAL

És l’àrea encarregada de l’atenció directa i persona-

litzada a les persones tutelades així com de la plani-

ficació del seu futur. 

Les altres àrees, jurídica i econòmica, li presten el 

seu suport. 

Aquesta àrea té la responsabilitat de dur a terme el 

seguiment de la persona tutelada, així com valorar 

les seves necessitats per buscar les solucions més 

idònies segons les seves característiques i la seva si-

tuació. També ha de contemplar la planificació del 

futur del tutelat i preveure les seves necessitats. En 

tot moment buscarà el seu consentiment en les de-

cisions que l’afectin.

Aquesta àrea i la gerència, assumeixen I‘assessorament 

als familiars i a qualsevol agent social que es dirigeixi a 

la Fundació per a qualsevol qüestió relacionada amb la 

incapacitació legal i els serveis de tutela.

L’àrea social, també informa sobre ajuts socials i 

econòmics, alhora que procura assessorar sobre els 

recursos assistencials al país.

Dins de l’àrea social, els professionals generen un 

conjunt de tasques, algunes de les quals es poden 

descriure a continuació:

• Elaboren el Pla de Treball integral individualitzat 

de cada nou cas;

• Estudien les possibles ajudes econòmiques, els 

programes d’atenció o els serveis més adequats 

per atendre cada situació;

• Es coordinen amb els professionals que atenen els 

tutelats des de diferents serveis socials i sanitaris;

• Atenen les situacions d’urgències;

• Elaboren informes socials;

• Coordinen els voluntaris;

• Avaluen I'evolució dels tutelats a partir de segui-

ments  periòdics;

• Visiten els tutelats periòdicament;

• Realitzen sortides;

• Acompanyen a fer qualsevol tipus de gestió que cal-

gui, a tall d’exemple, visites mèdiques, hospitalàries, 

gestions per a la llar i de caràcter personal.

L’ÀREA ECONÒMICA

• Elabora l'inventari de béns; 

• Gestiona els patrimonis;

• Controla els ingressos i les despeses;

• Rendeix anualment comptes a la Batllia i a Fiscalia;

• I, també s’encarrega de l’administració dels re-

cursos econòmics, dels processos que comporten 

les rendicions de comptes i finalment, també ge-

nera tràmits administratius varis.

L’ÀREA JURÍDICA

• En l’assumpció de nous càrrecs: recopila infor-

mació jurídica i patrimonial, i fa totes les gestions 

judicials; elabora les informacions preceptives 

per a la Batllia; 

• Coordina l’assistència jurídica als tutelats davant 

qualsevol incidència o necessitat de caire jurídic;

• Assessora les famílies i altres professionals, jun-

tament a l’àrea social, sobre incapacitació, tutela, 

successions, herències i sobre qualsevol altre as-

pecte jurídic que sigui necessari; 

• Procura informació i també assessorament als tu-

tors (inventaris, rendicions de comptes i redacció 

d’informes);

• I, aquesta àrea també instrumenta els ajuts en la 

tramitació d’herències i testaments, alhora infor-

ma sobre els processos judicials.
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1.7. La 
composició del 
Patronat, del 
personal i dels 
voluntaris
EL PATRONAT D’HONOR
El 17 de febrer del 2009 es constitueix el Patronat d’Honor  de la Fundació.

Està compost pels membres següents:

M.I. Sr. Síndic General

Sr. Vicenç MATEU ZAMORA

M.I. Representant del Copríncep Francès

Sr. Pascal ESCANDE

M.I. Representant del Copríncep Episcopal

Sra. Concepció GARCIA MOYANO

EL PATRONAT

A 31 de desembre del 2015, el Patronat de la Fundació està compost pels membres següents:

President:  Sr. Joan Carles RODRÍGUEZ MIÑANA 

  (representant de la Cambra de Notaris)

Vicepresidenta: Sra. Rosa FERRER OBIOLS  

  (representant de Govern)

Patrons:  Sr. Jordi MINGUILLON CAPDEVILA  

  (representant dels 7 Comuns del Principat )

  Sra. Ester FENOLL GARCIA  

  (representant del Govern)

  Sr. David CLAVEROL MAILHOS  

  (Representant de la Societat civil)

  Sra. Maria Neus VIVES ARMENGOL

  Sra. Mercè PASCUAL MARCHANTE

Tresorer: Sr. Joan Carles RODRÍGUEZ MIÑANA  

  (representant de la Cambra de Notaris)

Secretària: Sra. Maria Roser CASTELLÓN SÁNCHEZ

EL PERSONAL DE LA FUNDACIÓ

Gerent: Sra. Ester FENOLL GARCIA 

  Sra. Marie Pièrre LAURIBE BERNADE

Àrea social: Sra. Marie Pièrre LAURIBE BERNADE (Coordinadora)

  Sra. Míriam FERNÁNDEZ VILLÉN (Psicòloga)

  Sra. Meritxell GARCIA ISCLA (Administrativa)

  Sr. Jean Marc APARICIO SÁNCHEZ (Educador programa Vida Independent)
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ELS VOLUNTARIS DE LA FUNDACIÓ

VOLUNTARIS ÀREA SOCIAL: 

  Sra. Inés MARTÍ BERTRAND (Coordinadora )

  Sra. Neus BANÚS FRANCH

  Sr. Domingo CALVET TORRENTS

  Sra. Anna RICO FLOR

  Sra. Diana SÁNCHEZ ACOSTA

  Sra. Aroa CLAVERO BERMEJO

  Sra. Maria Catalina GRANADOS MARTÍNEZ

  Sra. Martina LORITE BALSATEGUI

  Sra. Marta GRACIA DIANA

  Sra. Àngela ADRAN GARCIA

  Sr. Paco DURÀ ESTRADÉ

  Sra. Haydé PLA PUIGSUBIRÀ

  Sra. Míriam VILARIÑO ANTOÑANA

  Sra. Pepa BARBERO LÓPEZ

  Sra. Rosa CABESTANY ESQUÉ

  Sra. Maria DU SAMEIRO FERREIRA

  Sra. Sílvia RISPAL LÓPEZ

VOLUNTARIS ÀREA COMUNICACIÓ: 

  Sr. Fernando BLANCO ALVARENGA (Publicista)

  Sra. Èlia ORTS GARRI (Periodista)

  Sra. Anna RODRÍGUEZ FERRER (de Wow! comunicació)

  Sra. Gemma GARCIA GRAU (Correcció lingüística)

VOLUNTARIS ÀREA JURÍDICA:  

  Sra. Neus VIVES ARMENGOL (Advocada)

  Sra. Pilar MARTÍNEZ MOSQUERA (Procuradora)

  Sr. Miquel JULIÀ VILA (de Legalis Advocats)

  Sra. Maria VÀZQUEZ RIBOT (de Legalis Advocats)

VOLUNTARIS ÀREA ECONÒMICA:

  Sr. Carles ISIDORO BOSCH
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1.8. Els convenis 
i col·laboracions 
externes

La Fundació Privada Tutelar té signats i en vigència 

els següents convenis:

CONVENI AMB EL M.I. GOVERN D’ANDORRA 

El 5 de juny del 2008 es va firmar el conveni entre la 

Fundació i el Govern, mitjançant el qual anyalment 

el Govern efectua unes aportacions determinades 

per a cada persona atesa (tutela, pretutela, curatela) 

per la Fundació. 

CONVENI AMB LA FUNDACIÓ  BANCA PRI-
VADA D’ANDORRA

El 5 de juny del 2008 es va firmar el conveni entre 

la Fundació i la Fundació Banca Privada d’Andorra, 

mitjançant el qual anyalment la Fundació Banca Pri-

vada d’Andorra efectua una subvenció a la Fundació. 

Es tracta d’un conveni que va finalitzar al mes de 

desembre del 2015.

CONVENI AMB CADASCUN DELS SET CO-
MUNS 

L’1 de juliol del 2008 es va firmar el conveni entre la 

Fundació i els comuns, mitjançant el qual anyalment 

els comuns efectuen unes aportacions determinades 

per a cada persona atesa per la Fundació resident a 

llur Parròquia corresponent. 

CONVENI AMB LA CAMBRA DE NOTARIS DEL 
PRINCIPAT D’ANDORRA 

L’1 de juliol del 2008 es va firmar el conveni entre la 

Fundació i la Cambra de Notaris del Principat d’An-

dorra. 

DONACIONS EXTRAORDINÀRIES DELS CO-
PRÍNCEPS

En l’any 2015 hem d’agrair el suport que hem rebut 

del Patronat d’Honor i, més concretament, les apor-

tacions dels dos Coprínceps, l’Episcopal i el Francès, 

que han estat vitals per garantir el funcionament 

de la Fundació, aportant cadascun d’ells 10.000 € i 

25.000 €, respectivament.

 
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 altres 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 Síndrome de Down (Barcelona): Pro-

grama de Vida Independent  “Me’n vaig a casa”

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS 

• Bàsquet Club Mora Banc (Andorra)

• ACANA (Associació Canina d’Andorra)

ALTRES COL·LABORACIONS

• Amics de la Fundació Privada Tutelar d’Andorra 

• Crowe Horwarth Alfa Capital

• Singular acadèmia d’anglès

• Aura Espai: centre de ioga
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Bàsquet Club Mora Banc (Andorra) Singular acadèmia d’anglès

Moments amb l’Associació ACANA

L’Ainara amb la Nit (gossa de teràpia) ; la Janine amb la Mel (gossa de teràpia); la Marta, l’Ainara i la Laura; La Maria Àngels, 
la Laura, la Kati, la Janine amb la Nit; La Marie Pièrre i la Janine amb la Nit i la Kati, la Maria Àngels i la Janine amb la Nit.
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1.9. El balanç 
econòmic del 2015
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2.  
Les actuacions  
del 2015
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2.1. LA TRANSICIÓ: EL PROGRAMA DE VIDA 
INDEPENDENT “ME’N VAIG A CASA MEVA”

La diversitat funcional o discapacitat és un concepte 

en constant evolució, resultant de la interacció en-

tre les persones amb algun tipus de dificultat i l’en-

torn, que no sempre possibilita que aquest col·lectiu 

pugui participar, o que tingui accés als diferents re-

cursos que s’ofereixen en la societat, en igualtat de 

condicions.

La vida en la comunitat és permetre l’exercici 

d’aquest dret a les persones amb diversitat funcio-

nal, que aquestes utilitzin els mateixos tipus d’habi-

tatges, les mateixes mesures de convivència i de for-

ma de vida que la resta de la població. Han de poder 

gaudir d’una bona qualitat de vida, participant com 

a ciutadans de ple dret en les activitats socials, cul-

turals i econòmiques en la mesura i forma que cada 

persona triï.

 

El programa de Vida Independent “Me’n vaig a casa 

meva”, durant la prova pilot 2014-2015, ofereix com 

a visió el trencament de la dinàmica del Principat 

d’Andorra a crear centres específics per a persones 

amb diversitat funcional, els quals fomenten la se-

gregació de la mateixa població. Així doncs, des de 

“Me’n vaig a casa meva”, s’ha volgut sensibilitzar la 

població amb principis com el de promoció de l’au-

tonomia i independència, transmetent dits valors 

com a propis i inherents a les persones.

La metodologia de treball d’aquesta prova, seguida 

pel model d’atenció Centrat en la Persona, tracta 

de garantir un tipus de vida autogestionada amb un 

conjunt de suports determinats, de major o menor 

intensitat segons les necessitats que presenti cada 

persona, a cada moment. 

PERSONA 
USUÀRIA

FAMÍLIA

COMUNS

SUPORTS
NATURALS

COMUNITARIS

ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

SALUT 
I SOCIAL

SERVEIS 
ESPECÍFICS

(eensm, 
salut mental, etc)

SERVEI  
SUPORT

VIDA
INDEPENDENT

“CAP A UN NOU MODEL CATALÀ DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL”. 
Serveis per a persones amb discapacitat. Generalitat de Catalunya. 
Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars. Barcelona, octubre 2012.
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Les condicions d’accés al programa han estat de-

terminades per assolir l’èxit individual dels usuaris, 

sempre amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de 

vida, ajustant el suport necessari en cada cas.

La posada en marxa del programa, s’inicia  mitjançant 

una prova pilot a càrrec de la Fundació Privada Tute-

lar, i el suport de la Fundació Catalana Síndrome de 

Down, des de l’1 de juny del 2014, amb les directrius 

de la comissió tècnica del programa, formada per 

l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, 

l’Àrea de Promoció a l’Autonomia i l’Equip d’Atenció 

Social i Primària, del Ministeri de Salut, Afers Socials 

i Ocupació, i finalment la Fundació Privada Tutelar, 

a fi de valorar les demandes de les persones amb di-

versitat funcional candidates al programa.

Les nostres actuacions, durant la prova pilot, en 

relació amb el suport a la Vida Independent, tam-

bé emfatitzen i comparteixen la filosofia del movi-

ment de “Vida Independent” (Independent Living),  

ressaltant com a important un dels principis de la 

mateixa Convenció dels drets de les persones amb 

discapacitat, ratificada al Principat d’Andorra el 13 

d’octubre del 2013, en concret a l’article 3, el “res-

pecte de la dignitat inherent, l’autonomia individual, 

inclosa la llibertat de prendre decisions i la indepen-

dència de les persones”. 

Afegir també com a missió de la prova pilot, la prio-

ritat de crear programes en funció de les necessitats 

de la persona, donar suport a la mateixa de manera 

personalitzada. 

En finalitzar l’any de prova pilot del programa de 

Vida Independent, engegat per la Fundació Tute-

lar, al setembre del 2015, és l’Escola Especialitzada 

Nostra Senyora de Meritxell, qui agafa les directrius 

del projecte amb el suport de la Comissió tècnica. 

Per aquest motiu, cal assenyalar novament la impor-

tància de la creació de la Comissió, òrgan de valora-

ció i estudi dels candidats, que genera la projecció 

del programa en un futur proper i assegura la per-

manència del projecte com a una realitat al Principat 

d’Andorra.

Per a la transició del programa entre ambdues en-

titats, l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de 

Meritxell  i la Fundació Privada Tutelar, celebren 

dues jornades de convivència a Andorra, el 21 i 22 de 

novembre, en les quals els usuaris del programa de 

Vida Independent de la Fundació Catalana Síndro-

me de Down de Barcelona i els usuaris del país te-

nen l’oportunitat de compartir experiències sobre el 

projecte de creació de les seves vides en autonomia. 

La conclusió de l’any de la prova pilot evidencia 

que els resultats del programa milloren la qualitat 

de vida dels usuaris, les famílies i les xarxes naturals 

d’aquests que formen part de la prova  pilot. 

Així ho descriuen les paraules dels mateixos prota-

gonistes: 

X:    
“La meva vida ha guanyat  en intimitat”

AM:  
“Aquest any ho he vist tot més positiu”

JM:   
“Estem encantats de poder viure dignament a 
les nostres llars”

À: 
“Em sento més autònoma i més feliç amb la 
meva parella”

G: 
“ Per fi he pogut començar a viure sola i de ma-
nera independent”

J: 
“ Viure de manera independent és una gran 
oportunitat”
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Activitats  
del programa  
Vida Independent

Taller de manipulació d’aliments a Interpesca: L’Àngela, el Joan, l’Anna, el Xavi, la Míriam, l’Àngel, el Jean Marc i el formador

Taller d’Habilitats Socials: La Cristina, l’Anna, l’Eva, el Juanma i el Xavi                                      
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Taller de tasques de la llar: El Xavi en acció

Taller de tasques de la llar:  
L’Anna després de preparar una pizza Activitats de la vida diària: El Xavi votant a la Batllia

El Xavi celebrant el primer any de Vida 
Independent
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Jornades de 
convivència  
a Andorra

Visita a la Casa de la Vall                                   
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Tarda a Caldea

Dinar de germanor al restaurant Lorenzo’s Sopar de germanor                       
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2.2. Creació  
del programa de 
Voluntariat Jove

L’àrea de voluntariat, juntament amb l’àrea social de 

la Fundació Privada Tutelar, decideix desenvolupar 

un programa de voluntariat jove destinat a joves en-

tre 18 i 30 anys d’edat, que assumeixen el compromís 

amb la Fundació Privada Tutelar, de forma desinte-

ressada, de desenvolupar un projecte de voluntariat 

i acompanyament a les persones ateses per la Fun-

dació. A més a més, participen en activitats comple-

mentàries d’animació i culturals durant un temps 

determinat, construint un mitjà per tal de fomentar 

els valors de convivència, tolerància, solidaritat, par-

ticipació i aprenentatge amb els tutelats, professio-

nals i la resta de voluntaris.  

Ha estat un projecte iniciat durant el 2015 i del qual 

se’n perceben múltiples beneficis per aquells que el 

practiquen i per als qui el gaudeixen. En destaquem 

el desenvolupament integral dels joves, els valors 

que la Fundació implementa, el poder generador 

d’una consciència juvenil generosa i participativa 

que ajuda a enfortir un teixit social.

Es tracta d’un tipus de voluntariat que reconeix els 

valors de la convivència ciutadana: la solidaritat i 

la justícia. Alhora, fomenta la creació de xarxes so-

cials d’amics i coneguts de la Fundació. També aju-

da al col·lectiu jove a adquirir experiència laboral, 

a aprendre noves competències i habilitats a través 

de les activitats realitzades. Així doncs, és una bona 

manera de descobrir les vocacions dels mateixos i 

conèixer persones que els orienten.

Finalment, és un projecte interessant i seria conve-

nient continuar-lo en edicions i col·laboracions fu-

tures, doncs es fomenten accions que promouen el 

que el jove voluntari creu que és important aportar 

a la societat.

2.3. Participació a 
l’Andorran Kids’ Film 
Festival del Principat 
d’Andorra

En el marc de “l’Andorran kids’ film festival”, els tu-

telats de la Fundació Tutelar del Principat d’Andorra, 

participen i col·laboren com a voluntaris del projecte, 

durant el cap de setmana del 3 i 4 d’octubre del 2015.

El conjunt de quatre voluntaris, col·laboradors amb el pú-

blic jove, són persones amb diversitat funcional i amb un 

gran entusiasme per desenvolupar la seva tasca. 

 

El Festival és un vehicle socialitzador i inclusiu 

per ambdues poblacions: els joves i infants espec-

tadors i les persones voluntàries amb algun tipus 

de discapacitat. 

La finalitat s’assoleix en l’esperit cinematogràfic sen-

se barreres amb el qual, petits i grans podem gaudir 

conjuntament d’un cap de setmana diferent.
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L’Eva presentant una sessió 

El Joan, l’Àngel, el Xavi, l’Eva, l’Haydé i la Míriam

La Marie Pièrre i la Inés a la presentació de l’Andorra Kids’

L’Haydé, l’Àngel, l’Eva, el Xavi i el Joan

La Kati, l’Àngel, el Xavi i l’Eva

El Joan, el Xavi, l’Àngel, l’Eva i l’Haydé

La Kati, l’Àngel, el Xavi i l’Eva
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2.4. Col·laboració 
amb l’entitat 
BOMOSA per la 
promoció d’un lleure 
inclusiu

La Fundació Privada Tutelar juntament amb el grup 

de voluntariat i persones ateses i l’entitat social BO-

MOSA, gaudeixen en comú amb l’objectiu de com-

partir tasques de voluntariat per a les persones tute-

lades en convivència amb els animals protegits per la 

Gossera del país. 

L’èxit ha fet que ambdues entitats han projectat les 

mateixes activitats durant l’any 2016. L’objectiu de 

donar-li continuïtat és el de fomentar entre les per-

sones tutelades, amb el suport del voluntariat de la 

Fundació, valors com el del compromís, respecte i 

empatia amb els animals.  

L’Anna  deixant-se mimar pel petit Leo                                
Atents a l’explicació de Bomosa sobre  
el funcionament de la gossera

L’Anna i l’Eva acariciant el petit Leo
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2.5. Activitats  
de formació

ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Durant l’any 2015 hem rebut les següents forma-

cions :

• 5 de març: Sessions presencials en combinació de 

diferents formats de presentació, interacció, debat 

amb professionals i visites a experiències de progra-

mes de Vida Independent a Barcelona, dutes a ter-

me per la Universitat de Vic, en el Màster en Aten-

ció Integral i Centrada a la persona. 

 

 

 

• 29 d’octubre: Jornades d’Innovació Social i Dis-

capacitat: Debats sobre la discapacitat en una 

societat en transformació. Jornada de debat pre-

sencial en el marc de les jornades tècniques de 

l’Institut Guttmann.
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2.6. Activitats  
de divulgació  
i de representació

ACTIVITATS DE DIVULGACIÓ

Durant tot l’any s’ha mantingut el bon contacte exis-

tent amb els diferents mitjans de comunicació del 

país, que sempre s’han fet ressò dels nostres actes i 

ens han recolzat amb la seva presència .

A continuació es detalla una mostra de les diferents 

activitats de divulgació:

• Diferents aparicions a tots els rotatius de la 

premsa nacional 

Diari d’Andorra, el Periòdic d’Andorra, Diari Bon 

Dia Andorra, Més Andorra i Forum.ad

RELACIÓ D’ARTICLES APAREGUTS  
A LA PREMSA:

• 2 de febrer del 2015 
El programa de Vida Independent que coordina 

la Fundació Privada Tutelar ha fet possible que 

cinc persones amb discapacitat puguin viure 

sols amb suport i tres més estan en tràmit de 

poder-ho fer. 

Diari Bon Dia Andorra, Diari d’Andorra, Diari Més 

Andorra i Fòrum.ad | Vida Independent: Un projecte 

que es consolida | Editorial al Diari Bon Dia Andorra 

• 17 de febrer del 2015 

Noves incorporacions al patronat de la Fundació 

Privada Tutelar. 

Diari Bon Dia Andorra i el Periòdic d’Andorra

• 22 de juny del 2015 

Entrevista a la Sra. Míriam Fernández Villén 

(psicòloga de la Fundació Privada Tutelar) en el 

marc de la transició del programa de Vida Inde-

pendent “Me’n vaig a casa meva”. 

El Periòdic d’Andorra

• 26 de juny del 2015 

Presentació Memòria 2014. 

Diari Bon Dia Andorra, Diari d’Andorra, el Periòdic 

d’Andorra, Més Andorra i Fòrum.ad

• 2 de juliol del 2015 
Traspàs del programa de suport a la vida Inde-

pendent “Me’n vaig a casa meva”. 

Diari Bon Dia Andorra, Diari d’Andorra,  el Periò-

dic d’Andorra, Més Andorra i Fòrum.ad

• 5 de juliol del 2015 
Col·laboració satisfactòria de la Fundació Tute-

lar en l’Andorra Kid’s Film Festival. 

Diari Bon Dia Andorra, Diari d’Andorra, el Periòdic 

d’Andorra, Més Andorra i Fòrum.ad 

 

L’Andorra Kid’s Film Festival:   

Integració a través del lleure. 

Editorial al Diari Bon Dia Andorra

• 12 de novembre del 2015 
Conveni de col·laboració amb Bàsquet Club  

MORA BANC Andorra. 

Diari Bon Dia Andorra
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2.7. Actuacions 
previstes pel 2016

Les principals actuacions previstes pel 2016, a més 

de la gestió continuada de la Fundació en totes les 

àrees i serveis descrits anteriorment, consisteixen 

en les següents:

• Posar en marxa el programa pilot del projecte 

d’habitatge per a la transició de l’adultesa a la 

vellesa. Es tracta de dissenyar un model de vida 

compartit per a les persones amb indicis de de-

pendència, en habitatges compartits inclusius, 

destinats a persones en finals de l’adultesa i inicis 

de la seva vellesa.

• Fomentar l’oci per adults amb diversitat funcio-

nal: Aquest projecte es podria considerar com un 

complement del projecte de Vida Independent,  

atès que podria permetre a les persones una con-

vivència i intercanvi amb altres persones amb 

diversitat funcional.  Per a l’elaboració del pro-

jecte ens posaríem en contacte amb entitats que 

tinguin com a objecte i experiència aquest tipus 

de projecte. 

• Donar continuïtat  i ampliar el voluntariat jove 

entre 16-18 anys, amb finalitats de sensibilitzar 

la població ja esmentada amb fins de donar a 

conèixer la tasca i transmetre els valors de solida-

ritat, responsabilitat, justícia i  convivència entre 

diversitats.   

• Crear oportunitats de convivència entre els tu-

telats del Principat d’Andorra, que gaudeixen del 

programa de Vida Independent “Me’n vaig a casa 

meva” amb altres usuaris del moviment de Vida 

Independent, fora d’Andorra 

• Incorporar nous delegats tutelars (voluntaris) 

per dur a termes noves activitats relacionades 

amb les persones assistides.

• Organitzar sortides conjuntes entre tutelats i 

voluntaris
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3.  
Les persones  
ateses durant  
el 2015
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3.1. L’evolució de les 
persones ateses per 
la Fundació des de la 
seva creació

Des de la seva creació l’any 2007, la Fundació ha anat 

incrementant les persones ateses, des dels diferents 

tipus d’atenció.

L’any 2015, la Fundació ha atès 21 persones en tutela, 5 

pretuteles i  3 curateles. Cal precisar també la defunció 

de 3 persones en tutela durant el mateix any. 

3.2. El perfi l 
de les persones 
ateses el 2015

A continuació es mostra gràfi cament la distribució 

de les persones ateses per la Fundació Tutelar durant 

l'any 2015. Els gràfi cs següents mostren l’evolució i la 

distribució per tipus d’atenció, segons si es tracta d’un 

seguiment de tutela, pretutela o curatela. Alhora, la dis-

tribució per sexe i, fi nalment per la patologia o situació 

en la que es troben les diferents persones ateses.

DISTRIBUCIÓ PER TIPUS D’ATENCIÓ A LES 
PERSONES ATESES: 

Del gràfi c anterior, podem concloure que durant 

l’any 2015, l’equip de professionals de la Fundació 

Privada Tutelar ha atès un conjunt de 29 persones, 

en el marc d’un tipus d’atenció basat en les fi gures 

de tutela, pretutela i curatela. 

Tal i com s’observa, es pot destacar que la fi gura 

d’atenció predominant és la de la tutela, resultant 21 

tuteles ateses, seguides per 5 pretuteles i fi nalment 

per les 3 curateles en seguiment. 

Els resultats exposats demostren, en comparació 

als gràfi cs descriptius d’anys anteriors, que la fi gura 

de pretutela està en disminució. Una explicació evi-

dent al fet mencionat se’n pot extreure l’aplicació 

i sentit de la protecció de les persones en la socie-

tat andorrana establerta en la modifi cació de la Llei 

15/2004 del 3 de novembre qualifi cada d’incapacita-

ció i organismes tutelars. La modifi cació legislativa 

estableix que el termini del procés no pot superar 

els sis mesos i, en mèrits del principi d’economia 

processal, el mateix jutjador que adopta les mesu-

res de protecció, nomena a la persona que ha de ser 

el tutor o curador.  

0
CURATELA TUTELA PRETUTELA
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10

15

20

25
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DISTRIBUCIÓ PER SEXE I EL TIPUS 
D’ATENCIÓ A LES PERSONES ATESES: 

Resulta d’interès poder establir una comparació en-

tre el sexe de les persones ateses i el tipus d’atenció 

que reben per l’equip de professionals de la Funda-

ció Privada Tutelar.

Així doncs, les evidències gràfi ques mostren com de 

les 21 persones ateses sota el tipus d’atenció de tute-

la, es troben 11 dones i 10 homes. La tendència clara 

i l’evolució de les persones ateses, ens dóna la raó en 

quant a la protecció més evidenciada sobre el sexe 

femení. Això s’explica pel grau d’afectació en el tipus 

de discapacitat, malaltia mental o situació de depen-

dència i/o risc social que pateixen.

D’altra banda, podem descriure el que demostren 

els resultats pel que fa a l’àmbit de protecció de la 

curatela: de les tres persones ateses en règim de cu-

ratela, dos persones són homes i una és una dona. 

En aquest cas, els homes presenten més necessitats 

a ésser protegits des de l’àmbit econòmic. 

Finalment, pel que fa al tipus d’atenció que s’esta-

bleix com a pretutela, de les 5 persones ateses, tres 

són homes i dos són dones.

HOMES

DONES
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El gràfi c anterior descriu per sexe i per patologia i/o 

situació en la que es troben les persones ateses per 

la Fundació Tutelar.

Les patologies o situacions en la que es troben les 

persones, tal i com s’observen al gràfi c, poden con-

siderar-se per: envelliment o estat de dependència, 

discapacitat intel·lectual, malaltia mental, trastorn 

de la conducta (la majoria dels casos solen ser de 

conducta addictiva) i patologia dual ; comprendria 

situacions de discapacitat intel·lectual i trastorn de 

la conducta alhora, discapacitat intel·lectual i malal-

tia mental i fi nalment, patologia neurològica i tras-

torn de la conducta alhora. 

Si desglossem les situacions descrites amb anterio-

ritat, podríem percebre que sobre una base de 29 

persones ateses, les persones que es troben en una 

situació de dependència o envelliment sumen un to-

tal d’onze persones, les quals nou d’elles són dones 

i 2 són homes. 

Tot seguit, de les 29 persones detallades, vuit per-

sones pateixen de discapacitat intel·lectual, dues 

d’elles són dones i sis són homes. 

A continuació, sis de 29 persones ateses, pateixen de 

malaltia mental, quatre homes i dues dones afectats. 

Pel que fa al trastorn de la conducta, de 29 persones, 

resulten tres homes afectats, atesos per la Fundació 

Tutelar. 

Finalment, pel que fa a la patologia dual, de les 29 

persones ateses, tenim un resultat d’una dona afec-

tada de discapacitat intel·lectual i alhora de malal-

tia mental, en comparació a dos homes afectats, un 

d’ells de discapacitat intel·lectual i trastorn de la 

conducta i per fi nalitzar, un home afectat de patolo-

gia neurològica i trastorn de la conducta. 

En conclusió, val a dir que la situació de dependèn-

cia o envelliment afecta més a les dones ateses per 

la Fundació. Així succeeix també amb les persones 

afectades de malaltia mental, són més les dones que 

els homes. Alhora, es pot observar que sobre el perfi l 

de persones ateses per la Fundació, es podria dir que 

en situació de discapacitat intel·lectual i trastorn de 

la conducta, hi ha més casos d’homes atesos que do-

nes, així com pel que fa a la patologia dual que afecta 

més a homes que a dones, d’entre les persones ate-

ses. 

Per fi nalitzar, podríem afegir que les diferents afec-

tacions descrites, requereixen d’un tipus d’atenció o 

d’un altre, és precís detallar que en menor grau d’au-

tonomia o major grau d’afectació de la patologia, la 

persona és atesa en règim de tutela.

DISTRIBUCIÓ PER SEXE  I EL TIPUS DE PATO-
LOGIA O SITUACIÓ EN LA QUE ES TROBEN 
LES PERSONES ATESES: 
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PRETUTELA

DISPOSICIONS 
TESTAMENTARIES

PROCEDIMENTS
D'INCAPACITACIÓ

TRAMITS ADMINISTRATIUS

A FAMILIARS DE TUTORS

MENORS

TUTELES

ASSESSORAMENTS  
PATRIMONIALS

3.3.Els 
assessoraments 
realitzats el 2015

L’any 2015, s’han realitzat un total de 135 assessoraments.

Es consideren assessoraments les reunions i visites 

realitzades amb persones que han sol·licitat infor-

mació o serveis de la Fundació.   

Entre els assessoraments de la Fundació, es distin-

geixen els següents:

• Sobre el servei de pretutela i tutela;

• Sobre disposicions testamentàries;

• Assessoraments patrimonials;

• Sobre procediments d’incapacitació;

• De treballadores socials i/o personal sociosanita-

ri referent;

•  Sobre tràmits administratius;

•  A familiars que exerceixen de tutors;

•  Sobre treballs protegits.

EN EL GRÀFIC SEGÜENT ES 
MOSTREN EL NOMBRE D’ASSES-
SORAMENTS REALITZATS PER 
TIPUS L’ANY 2015:
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4.  
Comunicació  
i activitats
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4.1. LA PRESÈNCIA ALS MITJANS 

Diari d'Andorra, febrer 2015

Diari d'Andorra, febrer 2015

El Periòdic d'Andorra, juliol 2015

Bon Dia, febrer 2015

Bon Dia, juliol 2015
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forum.ad, juliol 2015

Bon Dia, octubre 2015

Bon Dia, octubre 2015
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4.2. MOMENTS DIVERTITS 
SELFIES
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4.3. ALTRES ACTIVITATS  
AMB VOLUNTARIS

La Marie Pièrre, la Meri, l’Ester, el Xavi, la Míriam, el Joan,  
l’Àngela J, l’Àngela A, l’Eva, la Inés, la Diana, l’Ana, la Kati 
l’Anna i la Neus

L’Aroa, el Xavi, la Marie Noëlle, l’Eva i la Sílvia                            

L’Ainara i la Marta 

La Marie Pièrre, la Míriam, la Meri, la Marta i la Maria Àngels 

El Jean Marc, la Neus, el Xavi, la Míriam, l’Àngela, el Joan, 
l’Àngela, l’Eva, la Inés, la Kati i la Marie Pièrre                                                                                                                                 

TARDA DE CINEMA

PASSEJADA PER SANTA COLOMA                                 

DINAR AMB LA MARIA ÀNGELS

La Neus i l’Eva

VISITA A L’EXPOSICIÓ DE PILARÍN BAYÉS AL MUSEU DEL TABAC
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L’Eva i l’Àlex La Martina, la Janine, la Marie Pièrre, la Míriam i el Jean Marc

DIA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIAT                                    

El Juanma, la Marie Noëlle, el Mingo, l’Eva, l’Anna i la Míriam                                  La Marie Noëlle, l’Eva, l’Anna, la Míriam, el Xavi i el Juanma

EXCURSIÓ A SORTENY AMB L’ASSOCIACIÓ HI ARRIBAREM

PASSANT EL DIA A LA CERDANYA                               VISITA A LA FUNDACIÓ

La Marie Pièrre, el Mingo, la Neus, la Marta, la Inés, el Domènec, el Carles i la Meri 
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La Martina i la Cristina L’Eva, la Inés i l’Àlex

La Cristina, la Kati, l’Eva, la Inés, el Juanma, la Míriam i l’Anna.

El Mingo, la Neus, l’Ester i la Maria                                                    

La Marie Pièrre, la Puck i la Kati

L’Anna, la Míriam, la Sílvia i la Jenni                                                                                                                    

COMIAT DE LA MARTINA NADAL A LA CERDANYA

BERENAR DE NADAL A LA FUNDACIÓ
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4.4. MARXEM DE VACANCES

La Cristina a punt d’embarcar cap a Eivissa        L’Eva agafant l’autobús cap a l’Estartit

La Maria i la Cristina gaudint de les colònies a Eivissa

L’Eva gaudint de les colònies a l’Estartit
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PER FI
LES MEVES
VACANCES

S’HAN REALITZAT!

L’Ainara gaudint de les colònies a Vilanova de Sau



59




