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1.

PRESENTACIÓ DE L'ENTITAT TUTELAR: LA FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR
L'ESGUARD.

1.1

ANTECEDENTS HISTÒRICS: El perquè de la seva creació.

La Fundació Privada Tutelar l’Esguard, és una fundació privada, de caràcter permanent,
sense ànim de lucre i ubicada a la Ciutat de Vic. Va ser fundada per dues entitats;
l’Associació Sant Tomàs- PARMO (Osona) i El Viver de Bell-lloc (Vallès Oriental).
La seu de la Fundació està ubicada al carrer Sot del Pradals núm. 7 de Vic.
Davant la mancança detectada de l’existència d’una entitat tutelar dedicada a persones
amb discapacitat intel·lectual, pròxima a l’àmbit d’actuació d’aquestes dues entitats, es va
creure convenient començar a treballar conjuntament per tal de portar a terme un
projecte per la creació d’una fundació, que oferís tota una sèrie de serveis relacionats amb
el món de tutela.
L’any 2009 esdevení una realitat, la Fundació Privada Tutelar l’Esguard es va posar en
marxa, començant a assumir les funcions tutelars que fins ara portaven a terme des de les
entitats fundadores.
D’aquesta manera, es completava el cercle d’atenció a la persona amb discapacitat
intel·lectual.
1.2

MISSIÓ I VALORS DE LA FUNDACIÓ.

La Fundació Privada Tutelar l'Esguard, es va constituir per tal de preveure el futur de les
persones amb discapacitat intel·lectual de les comarques d'Osona, el Vallès Oriental, el
Ripollès, el Berguedà, el Bages i la Selva.
Té com a missió millorar la qualitat de vida de les persones de les quals tingui assumida
la tutela, curatela o altre figura jurídica establerta per l’ordenament jurídic vigent,,
mantenir i/o millorar el seu benestar, vetllar per la seva inclusió social i promoció de la
pròpia autonomia en l'àmbit territorial que s'estableix en els seus estatuts.
Les seves accions van dirigides a cobrir les necessitats bàsiques i de suport, protecció i
garantia de tots els drets (personals i patrimonials), així com de vetllar per la bona
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administració dels seus béns i complir amb les obligacions de les funcions de tutela,
curatela i altres figures jurídiques establertes per la llei.
El valor més important de la Fundació és la proximitat. El contacte directe entre els
professionals i l’usuari afavoreix l’eficiència i l’eficàcia de la seva tasca diària, millora la
comunicació i la seva coordinació, i incrementa la possibilitat d’una presa de decisions
beneficioses per a la pròpia persona interessada.
1.3

OBJECTIUS PRINCIPALS DE LA FUNDACIÓ.

L’objectiu de la Fundació és la millora de la qualitat de vida de la persona tutelada
basant-nos en l’assistència, promoció i afavoriment d’aquesta. Per assolir aquest objectiu
cal actuar en tres vessants: la millora del desenvolupament humà i autonomia personal de
la persona tutelada, el foment de la implicació del territori en el seu conjunt amb la tasca
de l’entitat i l’aportació de serveis a la comunitat. En resposta a això la Fundació defineix
els següents 4 objectius:
1.

Exercir la tutela, curatela o qualsevol altra figura jurídica prevista o permesa a la
legislació civil d’aplicació.

2.

Prestar tota mena de serveis d’assessorament, orientació i informació a les famílies de
les persones amb discapacitat intel·lectual en tot allò referent a la incapacitació i a
l’exercici de la tutela, curatela o qualsevol altra figura jurídica de protecció
contemplada a la legislació vigent.

3.

Coordinar i afavorir la col·laboració entre les entitats que presten serveis al col·lectiu
de persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies.

4.

Promoure i formular estudis sobre la situació del col·lectiu i dur a terme accions per
tal d’influir en la definició de les polítiques socials i econòmiques dels poders públics
que l’afectin.

5. Assumir el compromís d'atendre en un futur persones que requereixen el suport d’un
tutor; ja sigui perquè la família en preveu el seu futur, perquè aquesta no se’n pot fer
càrrec o no sigui idònia per exercir les funcions.
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1.4

ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR L’ESGUARD.
Organigrama
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

GERÈNCIA
ENTITATS
FUNDADORES
ÀREA SOCIAL

ÀREA
ECONÒMICA

ÀREA
JURÍDICA

El Patronat de la Fundació amb el seu president corresponent, és el principal òrgan
representant de l'Entitat, encarregat de vetllar per el seu bon funcionament i donar el
vist-i-plau de les decisions importants que afectin a la gestió i administració de la
Fundació. Les Entitats Fundadores també tenen una figura representant al Patronat de la
Fundació i són partícips en la presa de decisions d’aquest òrgan.
Actualment el Patronat està format per les següents persones:
PRESIDENT:

Sr. Miquel Riera (Ass. Sant Tomàs)

VICEPRESIDENT:

Sr. Manel Palou (Viver de Bell-lloc)

SECRETÀRIA:

Sra. Carme Roquer (Ass. Sant Tomàs)

VOCALS:

Dr. Francesc Arrufat (Consorci Hospitalari de Vic)
Sr. Josep Freixa (Ass. Sant Tomàs)
Sr. Antoni Molas (Col·legi d’Advocats de Vic)
Sr. Ricardo del Castillo (Col·legi d’Advocats de Granollers)
Sr. Carlos Sopeña (Viver de Bell-lloc)

A mitjans d’any el Dr. Francesc Arrufat va canviar d’Institució i el Consorci Hospitalari de Vic
va anomenar el Dr. Santiago Escoté al seu càrrec com a vocal del Patronat de la Fundació.
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L’estructura funcional consta de 3 àrees tècniques, cada una d’elles a càrrec d’un
professional especialitzat, són les que donen suport a les persones tutelades i les seves
famílies, atenen les demandes del servei d’informació i assessorament a professionals i
famílies, atenen les noves propostes de tutela/curatela i en valoren el cas, i realitzen totes
les tasques necessàries per una bona gestió de la tutela.
- Àrea Jurídica: Immaculada Aliberch
- Àrea Econòmica: Maria Coma Roura
- Àrea Social: Roser Masgrau, com a referent tutelar i Olga Mengíbar, Laia Turigas,
Helena Becerra i Anna Martínez, com a auxiliars de tutela.
Durant el 2016, donat l’increment de persones tutelades per l’Entitat, s’han tornat a
augmentar les hores de personal contractat a l’Àrea Econòmica i a l’Àrea Social.
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2.

ACTIVITAT 2016

El 2016 ha set un any de plantejar canvis a la Fundació Privada Tutelar l’Esguard.
El Patronat va rebre la proposta de la mà del Centre Psicopedagògic d’Osona i Fundació
Assistencial d’Osona, de començar a tutelar persones amb malaltia mental i gent gran a la
comarca d’Osona.
Aquesta proposta va tenir molt bona rebuda entre els membres del Patronat i es va
començar a treballar en el disseny de la nova Fundació conjuntament amb les dues
entitats esmentades.
El 2017 està previst que la nova Fundació Tutelar l’Esguard sigui una realitat, sent
l’entitat tutelar referent a la comarca d’Osona i mantenint l’activitat amb persones amb
discapacitat intel·lectual a la comarca del Vallès Oriental.

2.1

PERSONES ATESES

Durant l’exercici 2016, la Fundació Privada Tutelar l’Esguard ha passat a tenir 49
persones tutelades o en situació de curatela, un increment de 12 persones ateses.
Respecte al nombre de compromisos de tutela, a finals del 2016 es comptabilitzen 45
persones en situació de pretutela; persones que la Fundació Privada Tutelar l’Esguard ha
assumit el compromís de tutelar en un futur si les circumstàncies ho requereixen.
2.2 DADES I GRÀFICS
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2.3

ACTIVITAT EXERCICI 2016.

Durant l’any 2016, s’ha continuat portant a terme els diferents serveis que s’ofereixen des
de la Fundació l’Esguard.
- Servei als tutelats o en situació de curatela. El servei de tutela té com a finalitat
cobrir les necessitats de suport, protecció i garantia de tots els drets (personals i
patrimonials) i promoure l’autonomia personal de les persones tutelades.
En aquest servei hi participen tots els professionals que treballen a l’Entitat, realitzant
un treball coordinat entre les diferents àrees anteriorment esmentades.
Durant el 2016 s’han optimitzat els recursos per tal de poder continuar oferint una
atenció personalitzada a cada tutelat, adequada a la seva situació personal i a les seves
necessitats.
- Servei de Pretutela. Servei que té per objectiu oferir un recurs de tutela pel futur a
persones incapacitades judicialment. A partir de les entrevistes realitzades per l’Àrea
Social de la Fundació, s’han atès les demandes i realitzat tasques d’assessorament i
informació, tan a professionals de l’àmbit social com a familiars de persones amb
discapacitat intel·lectual.
En moltes ocasions, els professionals de la Fundació han ajudat a famílies a resoldre el
dubte “Què passarà amb el meu fill/germà/familiar quan nosaltres ja no hi siguem?”,
oferint un espai per la reflexió i plantejament de les diferents opcions.
- Serveis d’Informació i Assessorament a les famílies i professionals. Des de l’Entitat
s’ofereix un servei d’assessorament jurídic i social per a les famílies i professionals que
tenen dubtes sobre temes relacionats amb el món de la tutela i altres figures de
representació legal.
En un inici, aquest servei atenia a familiars vinculats a les entitats fundadores. Durant
l’any 2012 es va ampliar a tota la població i xarxa d’entitats que es posen en contacte
amb la Fundació. Durant el 2016 s’ha continuat atenent a tota la població que ho ha
sol·licitat i s’ha estat treballant per tal de poder fer-ne difusió.
En aquest servei hi participa l’Àrea Social, que atén la primera demanda. En cas de ser
necessari l’assessorament de l’Àrea Jurídica, es cita a la persona conjuntament amb
l’advocada i la treballadora social de la Fundació i s’atén la demanda.
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3.

3.1

DADES ECONÒMIQUES

PRESSUPOST 2017

Fundació Privada Tutelar L'Esguard
Descripció
Ingressos per les activitats
SUBV.GENERALITAT DE CATALUNYA
SUBV.DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Altres ingressos d'explotació
INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS
INGRESSOS EXCEPCIONALS
INGRESSOS DE PATROCINADORS
Aprovisionaments

156440,94
155417,12
1023,82
6400
3000
500
2900
-2251,02

Despeses de personal
SOUS I SALARIS ÀREA SOCIAL
SOUS I SALARIS ÀREA ECONÒMICA

-127206,08
-97744,06
-29462,02

Altres despeses d'explotació

-31458,84

Amortitzacions

-1925

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

0,00

RESULTAT DE L'EXERCICI

0,00
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