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1.- INTRODUCCIÓ

Benvolguts i benvolgudes:
Un any més fem la presentació de la memòria d’activitats de la Fundació, és un
recull de la feina feta i del treball de tot l’equip humà de l’entitat en el compliment
dels seus fins estatutaris.
El dia 8 de gener d’aquest any a fet cinc anys que LAR ha iniciat la seva activitat, des
de les hores hem anat assolint responsabilitats, compromisos i projectes tots ells
amb un objectiu comú, millorar i normalitzar el dia a dia de les persones amb
malaltia mental.
Durant l’any 2005 la Fundació Lar ha anat assumint tuteles de persones amb malaltia
mental del Vallès Oriental, Maresme, Osona, Vallès Occidental, Barcelonès, Garraf i
Baix Llobregat millorant l’autoestima, l’autonomia personal i del seu benestar.
Amb el objectiu de normalitzar la vida de les persones amb malaltia mental en el
Vallès Oriental hem iniciat durant l’any 2005 un pis amb suport a Granollers per a
cinc persones i enguany gestionarem un altre pis, projecte que ha rebut el
recolzament de la Generalitat de Catalunya, Caixa Penedès entre d’altres
col·laboradors.
Aquest any voldria fer-vos saber que en nom dels professionals, del Patronat i del
meu mateix tenim el propòsit de continuar en la mateixa línea de treball que fins ara
s’ha portat a terme i que els nostres esforços siguin en benefici de les persones amb
malaltia mental.
Alfonso Navarro Alfaro
President
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2.- PRESENTACIÓ
Fundació LAR, sorgeix emparant-se a l’Art. 242 del Codi Civil, on es reconeixen les
Fundacions Tutelars com òrgans de recolzament i informació a pares i tutors, així
com als possibles òrgans de fiscalització designats pels pares en testament,
document públic o notarial, com a complement del control judicial legalment
establert.
En data 11 de febrer de 2002, el Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
va donar el vist- i- plau a la inscripció de Fundació LAR al registre de Fundacions de
la Generalitat. Expedient 14.735-2001 i núm. 1620.
També inscrita en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials en la secció
de Serveis de Suport amb el número S05253.
Formem part de la Coordinadora Catalana de Fundacions i de l’associació ENCAIX,
entitat que agrupa diferents fundacions tutelars de persones amb malaltia mental.
El domicili social de la Fundació LAR és a l’Avinguda Llinars, 32 de Sant Antoni de
Vilamajor, les oficines son al carrer Camèlies, 1 1er 2ª 08450-Llinars del Vallès.
L’adreça electrònica és: lar@fundaciolar.com
L’activitat de la Fundació s’adreça a tot el territori de Catalunya.
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3.- OBJECTIUS
1. L’exercici de les funcions tutelars de l’incapacitat derivada de la malaltia
mental.
2. Obeir les mesures de control que estableixin el pare o la mare de
l’incapacitat.
3. Promoure l’assoliment i la disposició
desenvolupament adequat de la tutela.

dels mitjans

suficients pel

4. Conèixer i oferir-ne els recursos adreçats als incapacitats derivats de malaltia
mental.
5. Assolir una activitat organitzada que s’orienti a prevenir l’exclusió social.
6. Vetllar pel tutelat, educant-lo, procurant-li aliments i una formació integral.
7. Vetllar per que es prestin els serveis amb la deguda diligència i
professionalitat.
8. Oferir un servei d’atenció especialitzada, per tal de constituir un nivell
d’actuació específica al tractament, suport i rehabilitació.
9. Exercir la defensa judicial de qui està sotmès d’incapacitació derivat de
malaltia mental.
10. Administrar els béns del tutelat, de conformitat amb el disposat
per l’autoritat judicial.
11. Facilitar l’accés a les activitats d’assistència, prevenció,
rehabilitació, reinserció i integració socio-laboral.
12. Promoure la realització de programes que facilitin el
desenvolupament social de les persones incapacitades amb
malaltia mental
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4.- PATRONAT I EQUIP TÈCNIC
4.1- Patrons
El Patronat de la Fundació està constituït per familiars de persones amb malaltia
mental, els seus components són:
President:
Alfonso Navarro Alfaro
Vice-presidenta:
Mercedes Montoy Salas
Secretari:
Serviliano Martín Sanjuán
Vocal:
Esther Trobo Remacha
Vocal:
Pere Canal Baliu
El Patronat de la Fundació ha mantingut durant aquest any 5 reunions.
4.2- Equip tècnic
La Fundació està dotada d’un equip professional que depèn dels Patrons. Té
capacitat per dur a terme les tasques programades per l’entitat amb eficàcia i rigor.
Esta format per:
1 Adjunt a Gerent
1 Coordinadora
2 Psicòlegs
2 Assistents Socials
3 Treballadores familiars
1 Educadora Social
3 Administratives
1 Informàtic
1 Advocada
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5. ORGANIGRAMA
PATRONAT

DIRECCIÓ
GENERAL
SERVEIS
EXTERNS

INFORMÀTICA

JURÍDIC

RECURSOS
HUMANS

COORDINACIÓ
GENERAL
SERVEIS
OFERTS

PISOS AMB
SUPORT

PROJECTES

TAJ

PSICO-SOCIAL

ECONÒMIC

RELACIONS
EXTERNES

Pàgina 6 de 17

Memòria 2005

6- REUNIONS DE TREBALL
Es mantenen en el curs de l’any diferents reunions de treball i coordinació amb tots
els professionals de la Fundació, arriben a fer-se un total de 269 reunions:
22 Reunions de treball amb l’equip de professionals de la Fundació
22 Reunions de social juntament amb la coordinadora, treballadores
socials i psicòlogues.
24 reunions de coordinació amb les figures auxiliar de tutela, les figures
tutelars i la coordinadora.
201 reunions externes amb els professionals de referència.

7- ACCIONS
7.1- Gestió
Mantenir contactes amb els jutjats de Barcelona nº 40 i 59, amb el de Mataró i
Granollers, Arenys de Mar, Rubí.
Mantenir diferents reunions de treball i contactes amb la Secretaria de la Secretaria
de Comissió de Tuteles de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
7.2- Convenis
Enguany la Fundació ha signat amb diferents Ajuntaments ajuts per millorar la
normalització socio-laboral de les persones amb malaltia mental.
Tanmateix amb Entitats Privades s’han fet vincles de col·laboració per donar suport
econòmic a la Fundació.
A les persones i famílies dels tutelats i d’altres s’ha impulsat la figura de soci
col·laborador.
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7.3- Entrevistes
ICASS – Sr Martí Masferrer (Director General)
ICASS - Sr. Antoni Calvo
ICASS - Sra. Montse Erredor (Secretaria).
ICASS – Diferents entrevistes amb la secretaria Àngels Vilaró de la Secretaria de
Benestar i Família.
ICASS – Sr. Àngel Gil (Subdirector General de Programació i Avaluació)
GENERALITAT - Benestar i Família de la Generalitat
GENERALITAT - Salut de la Generalitat entrevista amb la Consellera Marina Geli i
Cristina Molina
DIPUTACIO - Sra. Mª Dolors Pujol (Cap de l’Unitat de disminució)
FISCALIA – Sra. Remey Soriano, (Fiscal Coordinadora del Servei d’Incapacitats i
Internaments del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).
JUTJAT - 1ª Instància Nº 40 – Sra. Sílvia Ventura Mas, (Magistrada )
GENERALITAT - Departament de Justícia de la Generalitat amb el Director J.
Muñoz
Reunió de treball amb la Coordinadora d’entitats tutelars de disminuïts psíquics.
7.4- Campanya d’informació
Es disposa d’una nova pàgina Web en la que es pot trobar informació del que és la
Fundació, dels projectes consolidats, del que es fa, amb noticies actualitzades de la
salut mental a l’igual que disposem de correu electrònic.
S’han fet Conferencies informatives en el centre cívic de Caldes de Montbui i
Sabadell i la participació amb una taula rodona del recursos en salut mental a
Granollers en motiu de la celebració del dia Mundial de Salut Mental al Vallès
Oriental.
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7.5- Visites
S’han mantingut varis contactes amb:
Regidors de Sanitat i Serveis Socials, així com amb els Alcaldes de tots els
Ajuntaments de la Comarca del Vallès Oriental i del Maresme així com alguns del
Vallès Occidental, Osona i Barcelonès.
Centres de Salut Mental d’adults de:
Calella, Granollers, Vilafranca, El Masnou, Terrassa, Vic, i en Barcelona
ciutat amb el centre de l’eixample Dret, Sants, Sant Pere Clavé, i les Corts,
Cornella, Sant Martí Sud del Hospital del Mar.
Serveis Socials de:
El Masnou, Canet, Vic, Premià de Mar i en Barcelona ciutat amb Besòs,
Sants i Poble Nou
Visites a les unitats de psiquiatria dels Hospitals de:
Calella, Mataró i Torribera de Santa Coloma de Gramanet, UAPE
(Benito Menni) de Sant Juan de Deu, UAPE del Institut Pera Mata i la
Comunitat terapèutica d’Arenys de Munt.
Visites a diferents empreses publiques i privades:
7 Entitats bancàries i caixes per establir col·laboracions.
73 Visites de presentació de l’entitat a diferents Ajuntaments del Vallès
Oriental i del Maresme.
39 S’han fet varies entrevistes per tenir el suport de diverses empreses
privades.
S’han fet diversos contactes amb laboratoris farmacèutics per demanar la
seva col·laboració.
Al llarg de tot l’any s’han ates a 79 persones de les que 39 eren familiars de
persones afectades per una malaltia mental.

7.6- Tuteles
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S’han mantingut varies visites/exploracions amb els possibles tutelats, visites i
contactes telefònics amb els seus psiquiatres de referència per part de la Psicòloga
per fer una valoració de la persona.
Per part de l’Assistent Social s’han dut a terme varies visites amb el possible tutelat,
contactes telefònics amb els Serveis Socials de la zona de residència per conèixer la
seva situació sociolaboral i la vinculació a la xarxa de salut mental.
L’advocada de la Fundació ha fet totes les gestions amb els Jutjats de referència del
possible tutelat per conèixer la seva situació legal i posteriorment fer saber al Jutjat
l’acceptació o no de la tutela/curatela de les persones amb malaltia mental.
S’han iniciat nous processos d’ incapacitació i altres demandes judicials per cobrir les
necessitats dels tutelats.
Durant l’any 2005 la Fundació ha assumit 3 tuteles i 1 curatela, ha iniciat 3 processos
d’incapacitació i un de defensa judicial.
Així com una baixa per defunció.
Amb data 31 de desembre del 2005 tenim assumides 26 tuteles i 12 curateles.
7.7- Premsa, publicació i radio
S’han publicat diferents articles en la Revista del Vallès, en El 9 Nou, Granollers
Centre així com franges informatives de les activitats que es van fer pel dia mundial
per la TV de Granollers.
Hem mantingut diversos contactes amb mitjans de comunicació.

8.- ACTIVITATS:
8.1- Participació i assistència
Presentació dels llibres:
“El libro de RADIO NIKOSIA voces que hablan desde la locura”, organitzat
per gedisa.
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“El Patrocinio y mecenazgo empresarial, en el marco de la responsabilidad
social corporativa” organitzat per la Fundació Caixa de Sabadell.
Assistència a:
Jornades sobre la salut i la sexualitat de les persones incapacitades de la
Coordinadora Tutelar Associació Catalana d’Entitats.
II Jornada de Rehabilitació Psicosocial de la Diputació de Barcelona
Jornada Drets Humans i Ética en Salut Mental: Una reflexió neccesaria,
Fundació Congres Català de Salut Mental
XII Symposium internacional sobre actualizaciones y controversias en
psiquiatria per la Unitat de Psiquiatria Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol.
Jornades Catalanes sobre discapacitats de Cocarmi.
I Jornades sobre salut mental i comunitat Fundació Congres Català de Salut
Mental.
Inserció laboral de persones en tractament de salut mental organitzat per
Coressa.
Coneixement de la xarxa i recursos de salut organitzat per el Departament de
Benestar i Família.
Incapacitació, tutela i guarda en els diferents àmbits dels serveis social,
organitzat per Benestar i Família.
Coneixement de la Xarxa i Recursos de Serveis Social per Benestar i Família.
III Jornades Rehabilitació de Salut Mental per les Germanes Hospitalàries del
Sagrat Cor de Jesús.
La Xarxa a Debat en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Jornada Empresarial del Colegic Oficial de Diplomats en Empresarials.
Fira de Serveis de Benesta Social a la Fira de Cornella.
Presentació de la Memoria Cientifica “Convocatoria de Investigación en
Esquizofrenia 1999” SENYFundació-AATRM.

Jornada sobre la llei orgànica de Protecció de dades (LOPD 15/1999).
Construint el futur. La Salut Mental a Europa, Espanya i Catalunya en el
Palau de Congresos de Barcelona.
Inauguració de la nova seu del Centre de Dia de Granollers.
Inauguració de la nova residencia a Manlleu per a persones amb malaltia
mental.
Celebració 18 anys de la Fundació Aspanies
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Participació a cursos:
Acces per la Fundació Perea Tarrès
Acces per INCAVOL
Marqueting impartit per la Camara de Comerc de Barcelona
Mar normatiu de les Fundacions Privades per la Universitat de Manresa
Introducció a la gestió de les Fundacions per IQS FUNDEMI de la
Universitat Ramon Llull.
Programa informatic de comptabilitat bàsic per Suport.
INSERQUAL II “Formació per tècnics d’ocupació. La qualitat tècnica en
l’acompanyament a la inserció. El protocol d’inserqual”
8.2- Dia Mundial
La Fundació va participar conjuntament amb l’associació DARUMA i el Ajuntament
de Granollers en la celebració del dia Mundial de Salut Mental a Granollers, el dia 7
d’octubre.
Conjuntament amb el ajuntament de Parets del Vallès varem fer el concurs felicitem
el Nadal, amb la participació de persones amb malaltia mental, el primer premi va
consistir en un fi de setmana per dues persones a un balneari de Caldes i el segon en
un dinar per a dues persones en un restaurant de Mataró.

8.3- Col·laboració
Amb l’associació DARUMA (de familiars de persones amb malaltia mental) es manté
una col·laboració constant.
LAR es membre de la Junta Directiva de l’associació ENCAIX, entitat formada per
diferents fundacions tutelars de persones amb malaltia mental. Formant par amb:
Fundació Malalts Mentals de Catalunya
Fundació Pere Mata
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Fundació Germà Tomàs Canet
Fundació Nou Camí
Fundació Tutelar de Comarques Gironines
Durant aquest any s’han celebrat una assemblea general i 4 juntes directives
8.4 – Lleure
Coordinat per FEAFES s’organitzà un viatge a Tenerife de vuit dies amb deu
persones tutelades i dues professionals.
L’equip tècnic de LAR organitzar una festa d’estiu amb dues activitats: el mati
piscina i desprès barbacoa en el municipi de Llinars del Vallès.
Els membres de la Fundació (Patronat, professionals i tutelats) amb motiu de les
festes de Nadal fan una trobada tots junts a un Karaoke.

9. PROJECTES
En el transcurs de l’any, l’equip de professionals de Lar ha anat desenvolupant
diversos estudis y projectes, tots ells relacionats amb les necessitats de les
persones amb malaltia mental de la zona del Vallès Oriental.
Com a Fundació existeix la necessitat de que aquests projectes siguin subvencionats
per una o més entitats.
Projectes presentats:
Assessorament legal i informàtic

Generalitat de Catalunya Benestar
i família

Acció cívica

Generalitat de Catalunya
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Benestar i Família
Servei de suport per a la integració
Laboral

Generalitat de Catalunya

Pisos amb suport

Caixa Penedès

Centre especial de treball

ICASS

La informació al teu abast

Benestar i Família

Nous camins de difusió

Treball e Industria
Generalitat de Catalunya

Pisos amb suport

La Caixa

Felicitem el Nadal 2006

Caixa Sabadell

Transport adaptat

de

la

Fundacio Roviralta

Vehicles de cortesia

Fundacio Antoni Serra Santamans

Felicitem el Nadal 2005

Ajuntament de Parets

Centre Especial de Treball

Fundació Jaume Bofill

Felicitem el Nadal 2005

Ajuntament de Caldes

Activitats d’estiu

Ajuntament de Llinars

Pisos amb suport

IRPF Ministerio de trabajo y
asuntos sociales

Centre especial de treball

O.N.C. E.

Felicitem el Nadal 2005

Ajuntament de Cardedeu

Felicitem el Nadal 2005-12-02

Ajuntament de Canovelles

Vehicles de cortesia

Caixa Manlleu
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Centre especial de treball

IBERDROLA

Orientacion y soporte a las familias

Ministerio de Trabajo y asuntos
Sociales

Servei d’assessorament sobre
processos d’incapacitaciò

Consell Comarcal Vallès Oriental

Pisos tutelados

Caja Madrid

Centre especial de treball

Caixa Catalunya

D’aquests projectes han estat subvencionats:
Pla Ocupacional: amb la creació d’un lloc de treball temporal.
Felicitem el Nadal: amb la col·laboració i finançant del adjuntament de Parets.
Servei d’assessorament sobre processos d’incapacitació i tuteles.
Activitats d’estiu.
Nous Camins de difusió
Transport adaptat
Acció Cívica
Pisos amb suport
Vehicles de cortesia

ANNEX 1
GRAFIC PORCENTATGE DE TUTELATS PER COMARCA
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