MEMÒRIA 2018

Qui som i què fem?
La Fundació Tutelar l’Esguard va néixer el 2009, per tal d’atendre a persones amb discapacitat
intel·lectual amb la capacitat modificada judicialment de la Comarca d’Osona i el Vallès Oriental.
Va ser fundada per l’Associació Sant Tomàs PARMO de Vic i la Fundació Viver de Bell-lloc de
Cardedeu.
L’any 2017, davant la demanda creixent de les entitats que ofereixen serveis d’atenció diürna i residencial
a persones amb malaltia mental i gent gran de la comarca d’Osona, es va acordar ampliar el col·lectiu
d’atenció i assumir propostes de tutela de tots els col·lectius. Es van unir al Patronat de la Fundació, les
entitats més representatives i que atenen més persones amb malaltia mental i gent gran de la comarca
d’Osona; Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Osonament) i Fundació Assistencial d’Osona
(FADO) de la Fundació Santa Creu de Vic.
A dia d’avui, la Fundació Tutelar l’Esguard és l’entitat tutelar referent a la comarca d’Osona, i al Vallès
Oriental respecte a les persones amb discapacitat intel·lectual.

La nostra MISSIÓ i VALORS
La Fundació té com a missió acompanyar, donar suport i protegir a les persones les quals la
Fundació tingui assumit alguns dels càrrecs tutelars previst per l’ordenament jurídic vigent, per
tal de mantenir o millorar la seva qualitat de vida i que aconseguir el 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 d’una presa de decisions conjuntes i
acord amb les necessitats i desitjos de la persona.
Durant el 2018 s’ha creat un equip de treball format per membres del Patronat i treballadors/es
de la Fundació Tutelar l’Esguard, per tal de redefinir els conceptes MISSIÓ, VALORS, els
OBJECTIUS i la VISIÓ de l’entitat.

Estructura de l’Entitat

RECURSOS
HUMANS

Estructura de l’Entitat
El patronat està format per:
PRESIDENT:
VICEPRESIDENT:
SECRETÀRIA:
VOCALS:

Sr. Feliu Puigbó i Coll (Associació Sant Tomàs- PARMO)
Sr. Manuel Palou i Serra (Viver de Bell-lloc de Cardedeu)
Sra. Carme Roquer i Soler (Associació Sant Tomàs- PARMO)
Sr. Ricard Aceves i Torrents (Associació Sant Tomàs- PARMO)
Sr. Josep Freixa i Sala (Associació Sant Tomàs- PARMO)
Sr. Antoni Molas i Casas (Associació Sant Tomàs- PARMO)
Sr. Carlos Sopeña Movellán (Viver de Bell-lloc de Cardedeu)
Sra. Mercè Generó i Prat (Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona)
Sr. Joan Carles Rodríguez i Casadevall (Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona)
Sr. Jordi Roca i Casas (Fundació Assistencial d’Osona- FADO)
Sr. Jaume Castellano Pluja (Fundació Assistencial d’Osona- FADO)
Sr. Ricardo del Castillo Jarabo (Col·legi d’Advocats de Granollers)
Dr. Santiago Escoté Llobet (Consorci Hospitalari de Vic)

Estructura de l’entitat
Estructura funcional i equip de professionals:
L’estructura funcional de l’entitat, consta de 3 àrees tècniques, cada una d’elles a càrrec d’un professional
especialitzat, i coordinades entre elles.

Àrea Jurídica: Aquesta àrea té com a finalitat gestionar tots els temes jurídics de la Fundació i de les persones ateses
per l’entitat.
Responsable Àrea Jurídica: Imma Aliberch i Fabré
Àrea Econòmica: Aquesta àrea realitza la gestió econòmica i financera tant de l'entitat com de les mateixes persones
ateses.

Responsable Àrea Econòmica: Maria Coma i Roura
Àrea Social: És l’àrea encarregada de l’atenció directa a les persones tutelades, d’atendre les seves necessitats i oferir
el suport necessari per accedir als recursos públics i/o privats de la comunitat.
Responsable Àrea Social: Roser Masgrau i Plasín
Degut a l’increment de persones ateses durant aquest 2018, s’han ampliat les hores dels professionals que atenien a
les 3 àrees anteriorment esmentades.
En el cas de l’Àrea Social s’ha incorporat a l’equip una nova professional.

Activitat 2018
PERSONES ATESES AL SERVEI DE TUTELA
Durant l’exercici 2018, la Fundació Tutelar l’Esguard ha assumit 23 nous càrrecs i ha finalitzat l’any amb
83 persones tutelades, tenint en compte que hi va haver 3 defuncions durant l’any.
Dades al finalitzar l’any 2018:
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Activitat 2018
Persones ateses per col·lectius
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Activitat 2018
PERSONES ATESES AL SERVEI D’ASSESSORAMENT I INFORMACIÓ:
El Servei d'assessorament i informació va rebre un total de 86 demandes, 18 més que l'any 2017.
63 de les demandes es van atendre presencialment a la seu de l'entitat i en 2 ocasions la treballadora social
es va desplaçar fins al domicili ja que la persona interessada tenia limitacions funcionals.
11 de les demandes es van atendre via telefònica i 12 via correu electrònic.
Es va detectar un increment de persones interessades en rebre assessorament per poder ser beneficiàries del
servei de suport, és a dir, per realitzar el tràmits d'autotutela i ser tutelats per la Fundació Tutelar l'Esguard.
XERRADES ORGANITZADES:
- Xerrada “Conceptes bàsics del món de la tutela”. El 16 de març del 2018, es va organitzar conjuntament
amb el Consell Comarcal d’Osona, una xerrada encarada als professionals dels serveis socials dels
ajuntaments i serveis especialitzats en l’atenció a les persones, on es van explicar els conceptes bàsics del
món de la tutela i el circuit per accedir als serveis que s’ofereixen a la Fundació Tutelar l’Esguard.
- Xerrada “Què passarà amb el meu familiar quan jo no hi sigui?. El 21 de juliol del 2018, es va organitzar
conjuntament amb l’entitat Osonament, una xerrada on es va explicar les mesures de suport que contempla
l’ordenament jurídic i el servei que oferien les entitats tutelars.

Activitat 2018
ASSISTÈNCIA A JORNADES:
- El dia 30 de maig, dos professionals de l’equip tècnic, van assistir a la Jornada Internacional Salut Mental i
Innovació Social organitzada per la Universitat de Vic, Althaia, Consorci Hostpitalari de Vic i Osonament.
- El dia 31 d’octubre, diverses professionals de l’equip tècnic, van assistir a una xerrada organitzada pel
Consorci Hospitalari de Vic sobre la planificació de decisions anticipades.

FORMACIÓ:
- El mes de febrer, dues tècniques de l’Àrea Social van realitzar el curs de 20 hores “Recursos públics,
prestacions del sistema de la seguretat social” organitzat per DINCAT.
INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES:
- El dia 17 de maig, es va rebre la visita de les companyes de la Fundació Tutelar de Santa Maria de
Comabella, es van compartir coneixements, experiències i maneres de funcionar diferents. Un espai
que va permetre enriquir la tasca del dia a dia de les entitats.

Activitat 2018
PARTICIPACIÓ:
Des dels inicis del 2018, la Fundació Tutelar l’Esguard participa a la Taula de Salut Mental i Adiccions de
la comarca d’Osona, sent especialment activa en el grup de treball de “Drets i sistema judicial en l’àmbit
de la salut mental”.
SISTEMA DE QUALITAT:
Durant el 2018, es va iniciar la implementació del sistema de qualitat de l’entitat. Es van modificar
protocols, definir procediments i modernitzar els documents de treball utilitzats per registrar la tasca
diària de l’entitat.
Es preveu que durant el 2019 es finalitzarà el procés d’implantació.
COMUNICACIÓ EXTERNA:
Sent conscients de la necessitat d’impulsar les xarxes socials i modernitzar la pàgina web, es van
augmentar les hores d’una tècnica de l’entitat per tal de fer-se càrrec de la comunicació externa de
l’entitat. Durant uns mesos, la professional a càrrec va rebre formació al respecte.

Activitat 2018
OBJECTIUS 2019

- Continuar amb la divulgació de la tasca que es porta a terme des de l’entitat, des d’una
mirada del suport a les persones.
- Redefinir la Visió, missió, valors i objectius de l’entitat.
- Continuar treballant per la millora de la comunicació externa de l’entitat.

- Disseny d’un programa de voluntariat.

Dades econòmiques
PRESSUPOST:
Descripció
Ingressos per les activitats

208.850,00
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RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
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RESULTAT DE L'EXERCICI

5.284,83

