
 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS I BALANÇ SOCIAL 

2017 



1.- PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT TUTELAR: “FUNDACIÓ TUTELAR 

L’ESGUARD” 

1.1. ANTECEDENTS HISTÒRICS: LA SEVA FUNDACIÓ 

La Fundació Tutelar l’Esguard va néixer l’any 2009, per atendre a persones amb 

discapacitat intel·lectual que tinguessin la capacitat d’obrar modificada judicialment, 

tant de la comarca d’Osona com del Vallès Oriental i d’altres comarques catalanes. 

Va ser fundada per la iniciativa de l’Associació Sant Tomàs – PARMO de Vic i Viver de 

Bell-lloc de Cardedeu, dues entitats amb una llarga trajectòria en l’àmbit social i en 

concret en el món de la discapacitat intel·lectual. 

L’any 2017, davant la demanda d’entitats que ofereixen serveis d’atenció diürna i 

residencial a persones amb malaltia mental i gent gran de la comarca d’Osona, es va 

considerar adient ampliar l’àmbit d’atenció i assumir propostes de tutela d’aquests 

dos col·lectius. Així es van unir al Patronat de la Fundació, les entitats més 

representatives i amb més nombre de persones amb malaltia mental i gent gran de la 

comarca d’Osona com són el Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Osonament) i la 

Fundació Assistencial d’Osona (FADO). 

La Fundació Tutelar l’Esguard, s’ha convertit així en l’entitat tutelar de referència a la 

comarca d’Osona, i al Vallès Oriental respecte a les persones amb discapacitat 

intel·lectual. 

1.2. MISSIÓ I VALORS DE LA FUNDACIÓ 

La Fundació tutelar l’Esguard té com a missió: acompanyar, donar suport i vetllar 

per les persones de les quals la Fundació en tingui assumit algun dels càrrecs de 

protecció de les persones previst en l’ordenament jurídic, per tal de mantenir i/o 



millorar la seva qualitat de vida i que aconsegueixin un nivell òptim de benestar 

personal.  

El valor més important de la Fundació és la proximitat. El contacte directe entre els 

professionals i la persona afavoreix la creació d’un bon vincle, l’eficiència i l’eficàcia 

del suport ofert; millora la comunicació i incrementa la possibilitat de la presa de 

decisions conjuntes d’acord amb les necessitats i desitjos de la persona. 

1.3. OBJECTIUS PRINCIPALS DE LA FUNDACIO 

Els objectius de la Fundació en relació a les persones ateses són: 

- Mantenir i/o millorar el seu benestar integral. 

- Vetllar per la seva inclusió social i promoció de la pròpia autonomia 

- Oferir-los informació, suport i acompanyament en el dia a dia per poder cobrir 

les seves necessitats 

- La defensa i promoció dels seus drets i deures com a ciutadans 

- Ajuda i suport en l’execució dels seus anhels 

- Apropar-los als recursos i serveis de la comunitat pel seu aprofitament i 

benefici personal 

- Donar suport i/o gestionar la seva esfera econòmica i patrimonial 

- Atendre i donar suport al seu entorn personal i social, i a la seva xarxa familiar. 

 

 

 



1.4. ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓ TUTELAR L’ESGUARD 

Organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El patronat i òrgans de direcció: 

El Patronat, màxim òrgan de govern de l’entitat, actualment està format per: 

- PRESIDENT: 

o Sr. Feliu Puigbo Coll (Associació Sant Tomàs-PARMO) 

- VICEPRESIDENT: 

o Sr. Manuel Palou Serra (Fundació Lluïsa Oller) 

- SECRETÀRIA: 

o Sra. Carme Roquer Soler (Associació Sant Tomàs-PARMO) 
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- VOCALS: 

o Sr. Ricard Aceves Torrents (Associació Sant Tomàs-PARMO) 

o Sr. Josep Freixa Sala (Associació Sant Tomàs-PARMO) 

o Sr. Antoni Molas Casas (Associació Sant Tomàs-PARMO) 

o Sr. Carlos Sopeña Movellán (Fundació Lluïsa Oller) 

o Sra. Mercè Generó Prat (Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona) 

o Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall (Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona) 

o Sr. Jordi Roca Casas (FADO) 

o Sr. Jaume Castellano Pluja (FADO) 

o Sr. Santiago Escoté Llobet (Patronat) 

o Sr. Ricardo del Castillo Jarabo (Patronat) 

El dia 23 de febrer de 2017 es va prendre l’acord de modificar els beneficiaris de la 

Fundació i el seu àmbit geogràfic, modificant-se a tal efecte els Estatuts de la Fundació, 

d’aquesta manera la Fundació Tutelar l’Esguard: 

1. Ha ampliat la modificació del seu patronat entrant a formar d’aquest la 

Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Osonament) i la Fundació 

Assistencial d’Osona (FADO). 

2. Ha ampliat els beneficiaris i s’ha delimitat el seu àmbit geogràfic, així en són 

beneficiaris les persones amb discapacitat intel·lectual del Vallès Oriental i les 

persones amb discapacitat intel·lectual, amb problemes de salut mental i gent 

gran de la Comarca d’osona 

Durant l’any 2017 s’ha procedit a nomenar nou president de la Fundació corresponent 

actualment al Sr. Feliu Puigbo Coll, per renúncia de l’anterior President, el Sr. Miquel 

Riera Pujol, qui en agraïment de a la seva dedicació se’ va nomenar patró d’honor. 

També durant aquest any, en concret el 28 de setembre de 2017 es va procedir a 

designar com a gerent de la Fundació al Sr. Carlos Sopeña Movellán. 

Estructura funcional: 

La Fundació consta de tres àrees tècniques al càrrec d’un professional especialitzat i  

coordinades entre elles, aquestes àrees són:  



1. Àrea social: L’àrea encarregada de l’atenció directa a les persones que es 

troben sota la cura de l’entitat encarregant-se dels acompanyaments, de vetllar 

pel seu benestar físic i emocional, seguiment mèdic i tot el que fa referència al 

seu dia a dia. 

La responsable de l’àrea social és la Sra. Roser Masgrau Plasin. 

2. Àrea econòmica: Dona suport administratiu i comptable, portant a terme la 

gestió econòmic-financera tant de l’entitat com de les persones tutelades.  

La responsable de l’àrea econòmica és la Sra. Maria Coma Roura. 

3. Àrea jurídica: S’encarrega de la gestió de l’àmbit jurídic tant de la Fundació 

com de les persones tutelades. 

La responsable de l’àrea jurídica és la Sra. Imma Aliberch Fabré 

Donat l’increment de persones ateses durant l’any 2017 s’ha vist la necessitat 

d’ampliar les hores dels professionals de l’àrea jurídica i econòmica, i pel que fa a 

l’àrea social, s’han incorporat dues noves professionals: una referent tutelar i una 

auxiliar de tutela. 



2. ACTIVITATS I BALANÇ SOCIAL 2017 

2.1. PERSONES ATESES 

Durant l’exercici 2017 la Fundació Tutelar l’Esguard ha atès 62 persones, i s’han 

assumit 13 nous càrrecs tutelars. 

La distribució dels càrrecs és: 

- 37 tuteles 

- 24 curateles 

- 1 assistent personal 

Respecte al nombre de compromisos de tutela, a finals del 2017 es comptabilitzen 73 

persones en situació de pretutela; de qui la Fundació Tutelar l’Esguard ha assumit el 

compromís de tutelar en un futur si les circumstàncies ho requereixen. 

2.2. SERVEI D’ASSESSORAMENT I INFORMACIÓ A PROFESSIONALS I 
FAMÍLIES 

L’any 2017 s’han començat a registrar les demandes d’assessorament i informació de 

professionals i famílies, un servei que des dels inicis de la creació de l’entitat s’ofereix 

de manera gratuïta. A finals del 2017, es van registrar 68 demandes de professionals i 

familiars que necessitaven de més informació sobre aspectes relacionats amb el món 

de la tutela.  

Els assessoraments s’han realitzat tan via entrevista personal, trucada telefònica com 

per correu electrònic. 



2.3. JORNADES, XERRADES I CONFERÈNCIES 

- Jornada “El món de la tutela i altres figures jurídiques”: 

El dia 24 de febrer, es va organitzar una jornada - conferències sobre la perspectiva 

actual de la modificació de la capacitat i la tutela de persones adultes. Van assistir més 

de 120 professionals. Aprofitant l’esdeveniment, es va elaborar i repartir un tríptic 

informatiu per difondre el servei d’assessorament i informació de l’entitat. 

- Reunions d’informació i assessorament a professionals: 

Durant els mesos de març i juny es van dur a terme diferents reunions informatives i 

d’assessorament a equips de professionals d’entitats i serveis que treballen amb 

diversos col·lectius d’atenció a les persones; gent gran, malaltia mental i discapacitat 

intel·lectual. D’aquesta manera s’han pogut resoldre dubtes, compartir coneixement, 

experiències i crear vincles professionals que possibilitin i facilitin un treball conjunt 

en casos que puguin sorgit.   

- Xerrades orientadores a famílies: 

Al llarg de l’any s’han dut a terme dues xerrades orientadores destinades a informar a 

les famílies sobre la pretutela i la importància de planificar el futur de les persones 

tutelades. En concret es van dur a terme a Osonament i a la Residència Riudeperes, qui 

atén a persones amb discapacitat intel·lectual que requereixen suport generalitzat. 

2.4. CANVI DE DOMICILI SOCIAL 

El mes de setembre del 2017, la Seu de la Fundació Tutelar l’Esguard va canviar de 

local i es va traslladar al carrer Sant Pere núm. 4 de Vic. Anteriorment, estava ubicada 

dins de les oficines de l’Associació Sant Tomàs PARMO, al carrer Sot dels Pradals núm. 

7 de Vic. 



Aquest canvi ha facilitat l’accés dels beneficiaris amb l’entitat al trobar-se a un punt 

cèntric de la ciutat. 

2.5. MILLORA EN LA COMUNICACIÓ DE L’ENTITAT 

A mitjans del 2017, s’ha posat en marxa la nova pàgina web de la Fundació Tutelar 

l’Esguard www.lesguard.cat.  

Tots els professionals de l’entitat han contribuït amb el seu punt de vista i participar 

en l’elecció de la imatge corporativa i continguts de la pàgina web.  

De cara el 2018, es vol aconseguir millorar els canals de comunicació externs a través 

dels perfils facebook i twitter. 

2.7. DADES I GRÀFICS 

 



 

 

 



 

 



3.  PRESSUPOST 2018. 

 

Fundació  Tutelar L'Esguard 
Pressupost 

2018 

  Descripció 
 

Ingressos per les activitats 
               

204.971,46 €  

  
Altres ingressos d'explotació 

                   
1.815,84 €  

  
Aprovisionaments 

-                     
182,57 €  

  
Despeses de personal 

-             
166.475,68 €  

  
Altres despeses d'explotació 

-               
40.129,05 €  

  RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 0,00 € 

  RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 0,00 € 

  RESULTAT DE L'EXERCICI 0,00 € 
 


