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La fundació tutelar és una entitat 
privada sense afany de lucre, que forma 
part de la Cartera de Serveis Socials de la 
Generalitat de Catalunya i està adscrita a 
la Direcció General de Protecció Social del 
Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies.  

Treballa per l’acompliment de la seva 
missió, en el desenvolupament i respecte 
dels drets i de la qualitat de la vida de les 
persones ateses. 

 

MISSIÓ 

PROTEGIR, DEFENSAR, PROMOURE I 
VETLLAR pel desenvolupament i respecte 
dels drets i de la qualitat de vida de les 
persones amb la capacitat modificada, 
com a tutor/a, curador/a o altre forma 
jurídica per causa d’un deteriorament 
cognitiu, trastorn mental, discapacitat 
intel· lectual i que per la seva 
transcendència precisen la constitució 
d’un càrrec tutelar, dins de l’àmbit de 
Catalunya. 
 

VISIÓ 

Ser una entitat de proximitat i referència 
en la tasca tutelar a la comarca del 
Ripollès i nord d’Osona, sent pressents al 
costat de les persones. 

 

 

 

 

 

 

La fundació tutelar 
treballa per el 
desenvolupament i 
respecte dels drets i per 
aconseguir una òptima 
qualitat de la vida de les 
persones. 
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VALORS 

• Fer un abordatge ètic de les decisions a 
prendre al costat de les persones, amb la 
mínima invasió de l’esfera personal. 

• Garantir que els drets de les persones 
s’exerceixin amb garanties. 

• Col· laborar amb les persones i serveis 
importants per a la vida de les persones 
que atenem, treballar en equip. 

• Oferir qualitat en el servei, atenent a 
les persones augmentant la intensitat 
dels suports, en funció de la situació de 
cada persona i vetllar per la seva salut, 
el seu lloc de residència, la seva situació 
personal i laboral. 

• Respectar el màxim les seves 
preferències i desitjos. 

• Donar el suport adequat i acompanyar 
a les persones per desenvolupar la seva 
autonomia.  
 

EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ 
TUTELAR 

La Fundació Tutelar del Ripollès agraeix la 
col·laboració del Sr. Arseni Díez Gil per la 
seva tasca com a patró (2011-2017), per 
contribuir  en el projecte de tuteles, i treballar 
per consolidar aquesta entitat com a referent 
en aquesta matèria.  

Donem la benvinguda a la Sra. Elisabet 
Reolid Dachs, al Sr. Josep Juncà Vidal i a la 
Sra. Carme Sadurní Soy per donar-nos 
confiança i passar a formar part del projecte 
de tuteles com a patrons. 

 

 

 

 

 

Fer un abordatge ètic de 
les decisions a prendre al 
costat de les persones, amb 
la mínima invasió de 
l’esfera personal. 
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EQUIP DE PROFESSIONALS 

Donada la tendència de creixement en l’acceptació de càrrecs 
tutelars, aquest 2017 s’han incorporat a l’equip de professionals la 
Carolina Hidalgo, com auxiliar administrativa, la Maria Arias i 
la Núria Anglada com a referents tutelars per seguir enriquint 
l’equip i el treball de qualitat. 

 

 

EVOLUCIÓ DE LES PERSONES TUTELADES 

 

 

Any Persones           
2011 32           
2012 38           
2013 47           
2014 48           
2015 54           
2016 54           
2017 60           

01/01/2018 64           
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CÀRRECS TUTELARS 

 Nombre % 
Tuteles 40 62 
Curateles 14 22 
Administracions 
patrimonials 

1 1 

Pretutela 7 10 
Defenses judicials 8 12 
Mesures preventives 
provisionals 

  

Assistent personal 1 1 
 

EDAT         % 

De 18 a 30 1 1,5 
De 31 a 40 4 6,5 
De 41 a 50 6 9 
De 51 a 60 11 17 
De 60 a 65 13 20 
De 66 a 75 10 16 
 Més de 76 19 30 
TOTALS 64  
 

DIAGNÒSTIC PRINCIPAL 

Causa Nombre 
Trastorn cognitiu 27 
Malaltia mental 14 
Discapacitat intel·lectual 17 
Patologia dual o sociopatia 6 
Altres  
TOTALS 64 
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HABITATGE  

TIPUS Nombre  
Domicili propi 16 
Domicili amb família 5 
Centres residencials gent gran 21 
Centres residencials 
discapacitat 

5 

Unitats hospitalàries Salut 
Mental 

2 

Llar residència de discapacitat 15 
Altres  
TOTALS 64 
 

 

ÀMBIT D’INFLUÈNCIA 

ÀMBIT D’INFLUÈNCIA 
(nom dels municipis de 
procedència)  

Comarca Nombre 

Ripoll Ripollès 39 
Ribes de Freser Ripollès 3 
Camprodon Ripollès 1 
Campdevànol Ripollès 8 
Sant Joan de les 
Abadesses 

Ripollès 10 

Llanars Ripollès 1 
Sant Quirze de Besora Osona 2 
Salt Gironès 2 
 

L’entitat ofereix un servei de proximitat amb l’objectiu de donar 
una resposta ràpida i personalitzada a cada una de les persones i 
els seus familiars. 
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EXPEDIENTS TRAMITATS AL 2017 INSTATS PER: 

PROCEDÈNCIA  Nombre 
Familiars  7 
Hospital comarcal 1 
Ministeri Fiscal, comunicat per 2 
Xarxa salut mental  1 
Serveis socials primària 
Ripollès 

2 

Serveis socials primària Osona 2 
Centres discapacitats 0 
Residències gent gran 4 
Altres 1 
TOTALS 20 
 

 

VISITES DE SEGUIMENT I ACTIVITATS 

MÈDIQUES ECONÒMIC/PATRIMONIALS SOCIALS 
440 1.002 2449 

TOTALS        3.891 
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TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS  

 TUTELES PENDENTS D’ACCEPTACIÓ DE CÀRREC 
AL JUTJAT 

1 

EXPEDIENTS EN TRÀMIT 13 
 

ASSESSORAMENTS DE L’ANY 2017 

PROFESSIONALS FAMÍLIES ALTRES 
280 196 31 

TOTALS             507 

La fundació disposa de diferents protocols de coordinació amb els 
agents socials, o les entitats prestadores de serveis de la comarca 
del Ripollès i Nord d’Osona.  

Una de les tasques de la Fundació Tutelar és acompanyar i donar 
suport a les famílies que exerceixen de tutors o curadors d’algun 
familiar, aquest 2017 hem realitzat 196 assessoraments.  
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FORMACIÓ, JORNADES I AUTOAVALUACIÓ 

La Fundació Tutelar del Ripollès forma part de la Coordinadora 
Catalana d’Entitats Tutelars, assistint periòdicament a les 
reunions de coordinació i a les jornades de formació i supervisió 
que s’organitzen trimestralment.  

Anualment realitzem jornades de formació interna i 
autoavaluació amb l’objectiu de seguir amb la millora contínua 
d’atenció a les persones i de treball de qualitat. 

 

 

Els professionals tenen un bon coneixement de l’entorn i una 
coordinació molt directa amb tots els serveis de la comarca, fet 
que ha comportat que la Fundació Tutelar hagi esdevingut 
l’entitat tutelar de referència del Ripollès. 
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NOUS OBJECTIUS PER AL 2018 

• Continuar amb la divulgació de la tasca de la Fundació 
Tutelar. 

• Cercar eines d’especialització en el sector de població en el 

que la Fundació Tutelar atén a més persones, sector de la 

gent gran, que actualment suposa el 66% del total de les 

persones ateses i el 100% dels expedients en tràmit.  

• Treball transversal entre les professionals i el patronat. 

 

 


