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Un any més, ens plau presentar-vos la memòria d’activitats de l’any 2006, on 
es recull la feina feta a Fundació LAR. 
  
El Patronat, l’equip directiu i tots els professionals de l’entitat treballem 
conjuntament per tal d’atendre les necessitats bio-psico-socials i laborals de les 
persones tutelades. La nostra eina és un equip interdisciplinari, format per 
psicòlegs, advocat, treballadors socials, educadors, treballadores familiars i 
administratius amb l’objectiu d’aconseguir la normalització de persones amb 
malaltia mental. 
 
Dia a dia intentem millorar la seva qualitat de vida, però si entenem per Malalt 
Mental Crònic aquella persona que pateix un estat psíquic variable, que es 
manté durant el temps, i la seva avaluació i pronòstic no porten a la curació 
sinó a la necessitat d’atenció social de manera permanent, l’atenció també ha 
de perdurar en el temps. 
 
Durant l’any 2006 Fundació Lar ha anat assumint tuteles de persones amb 
malaltia mental del Vallès Oriental, Maresme, Osona, Vallès Occidental, 
Barcelonès, Garraf  i Baix Llobregat, millorant la seva autoestima i autonomia 
personal.  
 
Amb l’objectiu de normalitzar la vida de les persones amb malaltia mental en el 
Vallès Oriental hem iniciat durant l’any 2006  la gestió del primer pis amb suport 
a Granollers per a cinc persones, i enguany gestionarem el segon, projecte que 
ha rebut el recolzament de la Generalitat de Catalunya i Caixa Penedès entre 
altres col·laboradors.  
 
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 dut a terme. I que els nostres esforços continuaran essent en benefici de 
les persones amb malaltia mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfonso Navarro Alfaro 
President 
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L’activitat de la 
Fundació s’estén  
a tot el territori de 
Catalunya.  

 

L’adreça electrònica és: 
lar@fundaciolar.com 

El domicili de gestió es al 
C/ Camèlies, 3 - local 
08450-Llinars del Vallès. 

 

El domicili social 
és a l’avinguda  
Llinars, 32  de 
Sant Antoni de 
Vilamajor. 

 

Estem a la Junta 
Directiva de l’associació 
ENCAIX, entitat que 
agrupa les diferents 
fundacions tutelars de 
persones amb malaltia 
mental de Catalunya. 

 

Formem part de la 
Coordinadora 
Catalana de 
Fundacions. 

També inscrita en el 
Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments 
Socials en la secció de 
Serveis de Suport amb 
el número S05253. 

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. 

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. 

 

 
FUNDACIÓ 

 

LAR 
 

2. PRESENTACIÓ 
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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 dels mitjans suficients pel 

desenvolupament adequat de la tutela. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. OBJECTIUS ESTATUTARIS
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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 
Vicepresidenta:   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 4 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. 
 
Està format per: 
 
1 Coordinadora 
1 Director de Recursos 
2 Psicòlegs    
2 Treballadores Socials  
3 Treballadores  familiars 
1 Educadora Social 
1 Responsable de Comunicació      
2 Administratives     
1 Informàtic  
1 Advocada 
 
 
 
 
 

4. PATRONAT I EQUIP TÈCNIC
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PATRONAT 

DIRECCIÓ GENERAL
COORDINACIÓ 

Departament  
Psico-social 

Departament 
Jurídic 

Departament 
Informàtic 

Departament 
Econòmic 

Departament de 
Comunicació 

Servei Tutela 

Servei Pisos  
amb suport 

Servei Assistència 
a domicili 

Servei Orientació 
a famílies 

Servei Orientació  
a professionals 

Servei Assessoria
jurídica 

Manteniment 

Manteniment  
Web 

Recursos 
Humans 

Comptabilitat 

Captació 
Recursos 

Divulgació 

Relacions 
Externes 
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En el decurs de l’any, s’han fet diverses reunions de treball i coordinació amb tots 
els professionals de la Fundació, arribant a un total de 269 reunions: 
  

• 21 reunions de treball amb tot l’equip de professionals de la  Fundació. 
 

• 22 reunions de social juntament amb la coordinadora, treballadores 
socials i   psicòlogues. 

 
• 25 reunions de coordinació amb les figures auxiliar de tutela, les 

figures    tutelars i la coordinadora. 
 
• 201 reunions externes amb els professionals de referència. 

 
 

 
  
 
 
7.1- Gestió 
 

S’ha mantingut contacte amb els jutjats de Barcelona nº 40 i 59, amb el de Mataró i 
Granollers, Arenys de Mar, Rubí. 
També diverses reunions de treball i contactes amb la Secretaria de Comissió 
de Tuteles de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
7.2- Convenis 
 

Enguany la Fundació ha signat un conveni amb el  departament d’ Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per l’atorgament de subvencions 
d’abast plurianual (2006, 2007 i 2008) per al manteniment de serveis i establiments 
de serveis socials relacionats amb la fundació tutelar. 
S’ha  aconseguit de diferents Ajuntaments ajuts per millorar la normalització 
sociolaboral de les persones amb malaltia mental. 
També amb Entitats Privades s’han establert vincles de col·laboració per donar 
suport econòmic a la Fundació. 
Diferents empreses privades del Vallès Oriental han fet aportacions per a millorar 
la situació sociolaboral de les persones amb malaltia mental. 
Entre les persones i famílies dels tutelats, i d’altres, s’ha impulsat la figura de soci 
col·laborador. 
 
 
 
 

7. ACCIONS 

6. REUNIONS DE TREBALL 
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7.3- Entrevistes 
 
ICASS - Director General 
ICASS - Sr. Antoni Calvo  
ICASS - Sra. Montse Erredor  
ICASS – Diferents entrevistes amb 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. Remei 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 ). 
 
 
7.4- Comunicació 
 
Es disposa d’una nova pàgina Web en la que es pot trobar informació del què és la 
Fundació, dels serveis que oferim, de les activitats que es fan, dels projectes 
consolidats i dels nous projectes a consolidar, amb notícies actualitzades de  salut 
mental. 
Podeu consultar-la en l’adreça: www.fundaciolar.com 
 
També disposem de correu electrònic ( lar@fundaciólar.com ) per a totes les 
gestions pròpies de la fundació, així com també per a  fer-nos consultes o resoldre 
qualsevol dubte. 
 
 
7.5- Visites 
 
S’han mantingut 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, Cornellà  i a 
Barcelona ciutat centres de: l’eixample Dret, Sants, Sant Pere Clavé , les 
Corts, Sant Martí Sud i l’ Hospital del Mar. 
 

Serveis Socials de: 
El Masnou, Canet, Vic, Premià de Mar i en Barcelona ciutat amb Besòs, Sants 
i Poble Nou. 
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Visites a  les  unitats de psiquiatria dels Hospitals de: 

Calella, Mataró, Torribera de Santa Coloma de Gramanet, UAPE (Benito 
Menni) de Sant Joan de Deu, UAPE del Institut Pera Mata i la Comunitat 
terapèutica d’Arenys de Munt, Germanes Hospitalàries de Granollers. 
 
 

Visites a diferents empreses públiques i privades: 
9  Entitats bancàries i caixes per establir col·laboracions. 
73 Visites de presentació de l’entitat a diferents Ajuntaments del Vallès 
Oriental i del Maresme. 
47 S’han fet també entrevistes per tenir  el suport de diverses empreses 
privades. 

 
Al llarg de tot l’any s’han atès a 64 persones, de les quals un 35% eren familiars 
de persones afectades per una malaltia mental. 
 
 
7.6- Tuteles 
  
S’han mantingut visites/exploracions dels possibles tutelats, i 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 2006 la Fundació ha realitzat 19 estudis de persones incapacitades amb 
necessitat de tutor. 
  
Amb data 31 de desembre del 2006 tenim assumides 51 tuteles. 
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7.7- Mitjans de comunicació 
 
S’han publicat articles sobre notícies i informacions generades per Fundació LAR 
en la Revista del Vallès, en El 9 Nou, Granollers Centre i Parets al dia. 
A Ràdio Cardedeu varem participar en el programa de tertúlies “De 5 a 10” 
juntament amb l’associació DARUMA. 
En els informatius de Granollers TV es va incloure notícies sobre la fundació i les 
activitats que es van fer pel dia mundial.   
Hem mantingut diversos contactes amb els mitjans de comunicació. 
 
Reproduïm l’article del dia 13 d’octubre de 2006 a la publicació “El 9Nou” de 
Granollers. 
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8.1- Participació i assistència 
 
Presentació dels llibres: 

• “Las voces del laberinto” de Ricard Ruiz Garzon organitzat per l’associació 
DARUMA. 

• “20 anys treballant per els nostres” de l’associació de familiars de malalts 
mentals de Catalunya organitzat per AFAMMCA. 

 
Assistència a: 

• VIII Jornades de la Fundació Aequitas “Capacidad y Autonomia de la 
Voluntat”, organitzada per Fundació Aequitas. 

• II Jornades L’atenció psicoterapèutica dels trastorns psicòtics a la xarxa 
pública, organitzada per la Fundació Congres Català de Salut Mental. 

• Activitats rehabilitadores per a trastorns mentals severs, organitzada per 
la Fundació Pere Tarrés. 

• II Congres Català de Salut Mental, organitzat per la Fundació Congres 
Català de Salut Mental. 

• Congres “La tutela de las personas adultas incapacitadas en situación de 
desamparo”, organitzat per la Diputación Foral de Guipuzcoa. 

• Jornades sobre fundacions, organitzat per el col·legi de notaris de 
Barcelona. 

• XII Symposium internacional sobre actuaciones controversias en Psiquiatria, 
organitzat per l’Unitat de psiquiatria del Hospital Universitari Germà Tries i 
Pujol. 

• Càtedra de Responsabilitat Social de l’Empresa i Govern Corporatiu, 
organitzat per la Obra Social de la Caixa i IESE. 

• El desenvolupament i la governabilitat de les entitats socials, la visió de 
l’àmbit social, per l’àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. 

• Jornades Programes Trastorns Mentals Severs, organitzat per FÒRUM. 
• Seminari: Les Empreses d’Insersió, organitzat per el Centre Tecnològic i 

Universitari. 
• L’atenció al trastorn psicòtic  incipient: recerca, detenció, intervenció, 

organitzat per la Caixa Fòrum. 
• Assemblea de familiars al Moli d’en Puigvert en el  Centre de Dia del 

Maresme Nord. 
• X Jornades de Suicidiologia Deixar de Viure..:es pot Prevenir el suïcidi?. 
• IV Jornades de recerca en Salut Mental 
• Seminari sobre trastorn Límit de personalitat per a professionals. 

 
 
 
 
 

8. ACTIVITATS 
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Participació a cursos: 

• Curs bàsic en prevenció de riscos laborals per la Mútua Cyclops. 
• Comptabilitat informatitzada bàsica , per Suport Associatiu. 
• Programa  Informatitzada de gestió de socis, per Suport Associatiu. 
• III Edició curs de gestió de Subvencions per a Fundacions, per la 

Coordinadora Catalana de Fundacions. 
• Pla d’acció Internacional, organitzat perla Cambra de Comerç de Barcelona. 

 
 
8.2- Dia Mundial 
 
La Fundació va participar conjuntament amb l’associació DARUMA,  l’ Ajuntament 
de Granollers i la Fundació Viure i Conviure de l’ Obra Social de Caixa de 
Catalunya en la celebració del dia Mundial de la Salut Mental a Granollers, el dia 
10 d’octubre. 
 
 
 
Conjuntament amb l’ 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 cap de setmana per a dues persones a un balneari 
de Caldes de Montbui, i el segon premi un dinar per a dues persones a un restaurant 
de  Granollers. 

“Es reconeix i es protegeix el dret a expressar i difondre lliurement els 
pensaments, les idees i les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o 
qualsevol altre mitjà de reproducció. ( Article 20 Constitució 
Espanyola)"  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
El dia 21 d’octubre, i organitzat per la Federació d’associacions de Familiars de 
Malalts Mentals, es va celebrar el Dia mundial de salut mental a Catalunya, al 
Palau Firal i Congressos de Tarragona, i Fundació LAR hi va ser present. 
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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 fundacions tutelars de persones amb malaltia mental: 
 
Fundació Malalts Mentals de Catalunya 
Fundació Pere Mata 
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 conjuntament amb el Club Social 
Portalet de Granollers. Aquest 2006 es 
va fer a Lanzarote i hi van participar 15 
persones amb malaltia mental i tres 
monitors. 

 
L’equip tècnic de LAR va organitzar com cada any 
una festa d’estiu amb dues activitats: al matí 
piscina a Llinars del Vallès, i un dinar en un 
restaurant de la zona. 
 
 
 
 
Tots els membres de la Fundació, (Patronat, professionals i tutelats) amb motiu de 
les festes de Nadal, juntament amb les persones tutelades organitzen i participen en 
un berenar-festa amb karaoke. Aquest any es va fer a Sant Antoni de Vilamajor. 
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En el decurs de l’any, l’equip de professionals de Lar ha anat desenvolupant 
diferents estudis y projectes, tots ells relacionats amb les necessitats que tenen  les 
persones amb malaltia mental de la zona del Vallès Oriental.  
 
Com a Fundació que som, tenim la necessitat que aquests projectes siguin 
subvencionats per una o més entitats. 
 
Projectes presentats: 
 
Creació d’un Centre Especial de treball   Caixa Tarragona 
Flota de vehicles per assistència domiciliaria  Caixa Manresa 
Activitats d’estiu      Ajuntament de Llinars 
Felicitem el Nadal 06     Ajuntament de Parets 
Nova seu Lar      La Caixa 
Assessorament famílies     Diputació de Barcelona 
Flota vehicles assistència domiciliaria   Caixa Sabadell 
Assistència domiciliaria     C Ahorros Mediterraneo 
Pisos amb suport      MinisterioTrab.A Sociales 
Sensibilització malaltia mental    Salut Generlt. Catalunya 
Nova seu Fundacio      Caixa Manlleu 
Estudis Emili Mira      Diputació Barcelona 
Programa Salut Mental    Benestar i Família de Generalitat 
Tuteles      Benestar i Família Generalitat 
Servei Assessorament    Ajuntament S Ant. Vilamajor 
Supressió barreres     ICASS Generalitat 
Pla Ocupacional     Treball Industria Generalitat 
Serv. Assessorament incapacitacions  Ajt.Santa Maria de Palautordera 
Assistència a domicilio    Caja Madrid 
Assistència a domicilio    Caixa Terrassa 
Vehicles d’assistència    Fundació A. Serra Santamans  
 
D’aquests projectes han estat subvencionats: 
 

• Pla Ocupacional 
• Felicitem el Nadal 06 
• Nova Seu 
• Sensibilització contra l’estigma de la malaltia mental 
• Tuteles 
• 2 Serveis d’assessorament sobre processos d’incapacitació i tuteles. 
• Dia d’activitats d’estiu 
• Vehicles d’assistència 

 

9. PROJECTES 
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GRÀFIC PERCENTATGE TUTELATS PER COMARCA 
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GRÀFIC CREIXEMENT DE TUTELES / ANY 
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