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Acompanyem les persones...
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presentació
Bon dia, bona tarda, bona nit, amigues i amics. No es fàcil escriure unes paraules pensant en
tots vosaltres: sou bona gent! Sí, molt bona gent.
Ja tenim una altra memòria de la vida de la Fundació.
El fet de viure acompanyant-vos continua i no es pot parar ni amb la situació de la pandèmia.
No ha estat un any gens fàcil el 2020, i ens ha agafat desprevinguts, però ens hem hagut d’adaptar
i ho seguim fent per estar al vostre costat amb el que necessiteu.
Heu estat molt valents i heu demostrat molta fortalesa durant els mesos de confinament.
Sí, sincerament val la pena dedicar-vos una part de la nostra vida, malgrat els disgustos i els malde
caps que alguns cops pugui ocasionar.
Sincerament sou el millor, i per aquest motiu val la pena poder compartir amb tots vosaltres els
nostres projectes i il·lusions.
A vegades potser faltaria demanar-vos disculpes per no fer-ho prou bé en alguns moments, però les
ganes són de fer-ho el millor que podem.
Volem desitjar-vos una abraçada esperançadora. I ara a treballar!!!
Joan Escolar Pujolar
President de la Fundació Tutelar Alosa

qui som?
La Fundacio Tutelar Alosa es va crear el 14 de març de 1994.
Està inscrita en el Registre de Fundacions del Departament de
Justícia amb el número 800 i en el Registre d’Entitats, Serveis
i Establiments del Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya amb el número E-02016.

òrgans de govern

el patronat

El Patronat de la Fundació Alosa
està format per:
President
Joan Escolar Pujolar,
fundador de la Fundació.
Secretària
Anna Herrera Brescó,
germana d’un usuari d’Aspros.
Vocal
Jesús López Llaquet,
pare d’un antic usuari.
Vocal
Anna Campos Valverde,
llicenciada en Administració
i finances.

També tenim els nous membres
que vetllen pel bon funcionament
de la Fundació.
Vocal
Rosa Mazarico Balagué,
mestra i exdirectora de l’Escola
especial d’infantil i primària
de Sant Josep de Lleida.
Vocal
Ramon Mateu Roure,
pare.
Vocal
Imma Buj Álvarez,
psiquiatra.
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què ens caracteritza?

finalitat de la fundació
missió

L’entitat vetlla perquè les persones amb discapacitat intel·lectual o del
desenvolupament disposin dels ajuts i suports necessaris per poder
desenvolupar el seu projecte personal al llarg de la vida.

visió

La Fundació pretén ser una institució referent i consolidada que, a partir del
compromís amb la societat i amb les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, treballi per la seva plena integració, l’exercici
dels seus drets i per millorar-ne la qualitat de vida.

valors

- Compromís i responsabilitat
- Confiança
- Independència
- Transparència

Foto: Jon Jiménez

La raó de ser de la Fundació és acompanyar les persones que atenem i de
les quals tenim l’encàrrec judicial oferint un pla de treball individualitzat
per a cada itinerari vital i promovent una integració a la comunitat amb
els suports necessaris.
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l’any covid:
al seu costat
gener
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COVID

LECTURA
FÀCIL

Vam iniciar l’any amb molta energia i amb ganes de
compartir sortides de lleure molt esperades.
Els residents del centre Casa Nostra van participar en un
taller de ceràmica a Verdú i després van dinar al restaurant
El Gat del Rosal dels nostres amics de l’Associació Alba.

6 · memòria alosa 2020

Any
COVID

l’any covid:
al seu costat
gener

LECTURA
FÀCIL

El 31 de gener vam anar a veure el partit de bàsquet i vam
animar en tot moment el nostre estimat Jordi, extreballador
de la Fundació i que feia de segon entrenador.
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l’any covid:
al seu costat
març
Confinament total de la població.
Ens coordinem amb reunions telemàtiques setmanals entre l’equip gràcies als innovadors mitjans informàtics per
tal de tenir tota la documentació i les eines necessàries
dels treballadors per continuar donant suport a les persones que atenem.

abril
Les videoconferències passen a formar part de les nostres vides. Reivindiquem les passejades terapèutiques.
Es realitza un ingrés no voluntari d’una persona amb
trastorn mental que amb el confinament es troba en situació de vulnerabilitat de salut mental.
Enviem sous extres als tutelats perquè es puguin pagar
algun caprici, sobretot aquells que viuen en llars residències, ja que ens fa patir la seva situació de tancament.
Donem moltes gràcies a l’Ajuntament de Torrebesses
per una donació de mascaretes de roba fetes pel poble.
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l’any covid:
al seu costat
maig
Hi ha casos positius en algunes
residències on viuen les persones
que atenem. Malauradament, amb
una setmana de diferència ens
deixen la Facundina i el Manuel a
causa de la covid-19, i la Rosa de
forma molt inesperada per una
malaltia sobrevinguda.
És un mes dur i dolorós per a tots
nosaltres.

juny
Per fi rebem per part del Departament d’Afers Socials material i equips
de protecció individual setmanalment que ens permeten garantir la
màxima seguretat.
Es compra una furgoneta nova adaptada per fer els desplaçaments de
les persones amb discapacitat física que acompanyem a la Fundació.
S’incorpora de forma presencial la Mari per donar sortida a les demandes del dia a dia. La resta del personal teletreballa i fa les sortides
necessàries de les persones que acompanyem
Neix la filla d’una de les persones que atenem. Li donem la benvinguda al món. No tot són males notícies!
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juliol

VÍDEO
CONFINAMENT
Any
COVID

l’any covid:
al seu costat

Estrenem un nou pis de lloguer, amb suport a la
llar, gestionat per la Fundació, on dos residents
de llar residència es troben per primer cop amb
les seves vides institucionalitzades.

setembre
Iniciem el curs amb totes les mesures de seguretat i grups bombolla. Comencem el treball
per torns a les oficines amb nous espais i molts
dubtes, però amb moltes ganes de tornar-nos a
veure tots.

10 · memòria alosa 2020

Nadal

Any
COVID

Aquest any, en no poder celebrar l’esperat dinar de Nadal
amb les persones que viuen de forma independent, els vam
oferir lots de Nadal, gràcies a una donació de PlusFresc. Els
els vam fer arribar a tots perquè poguessin celebrar les festes
amb un bri d’esperança.
D’altra banda, no vam deixar de pensar en totes les persones que acompanyem i que viuen a l’entorn residencial, a les
quals vam portar, presencialment i amb els grups bombolla
establerts, les demandes que ens van fer arribar amb la carta
als Reis d’Orient. Aquest any s’ho mereixen més que mai.
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Gràcies pel vostre suport
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Aquest any
s’ho mereixen
més que mai!

Nadal
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VÍDEO
NADAL

Nadal
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gener 2021
Es vacuna el personal de la Fundació amb l’esperança que tot vagi tornant a la màxima normalitat.
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Vetllem perquè les persones amb
discapacitat intel·lectual o del
desenvolupament disposin dels
ajuts i suports necessaris.
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sostenibilitat
econòmica

€

ALTRES
1.532,52 €

INGRESSOS
ACTIVITATS
SUPORT
349.877,83 €

TOTAL INGRESSOS
637.989,68 €

SUBVENCIONS
GENERALITAT
267.108,48 €

ALTRES
SUBVENCIONS
DONACIONS
19.470,85 €

SERVEIS
EXTERIORS
57.298,48 €
APROVISIONAMENTS
12.725,36 €

ALTRES
3.464,08 €

AMORTITZACIONS
5.831,16 €
PERSONAL
225.079,17 €

TOTAL DESPESES
574.450,45 €
AJUTS
FUNDACIÓ
270.052,20 €
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alosa
en xifres

2020

3

112

noves
tuteles

tuteles
a finals
d’any

5

23

20

assessoraments
jurídics a
famílies

baixes

persones que
viuen de forma
independent

57

29

persones que
viuen en centres
de discapacitat
intel·lectual o
transtorn mental

1

persona
amb mesura
d’assistència

persones que
viuen en llar
amb suport de
discapacitat
intel·lectual

2

29

persones a
les quals oferim
suport de
curatela

91

persones a
les quals oferim
suport de
tutela

persones
que viuen
sense llar

%
Tipus de càrrecs

Servei residencial

(18%)

Llar
independent
(19%)

Curateles
Centre
(50%)

(82%)
Tuteles

Pis tutelat
(31%)
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professionals
Comptem amb vuit professionals a jornada completa,
cinc dels quals són de l’àrea social, dos de l’àrea econòmica i un de l’àrea jurídica i de direcció.
Donem la benvinguda al nou referent de l’àrea social:
Vicent Martínez, que reforça el suport i per tant baixa la
ràtio de les persones acompanyades de la resta d’equips
socials. Es va incorporar a finals del 2019 i durant aquest
any hem pogut gaudir de la seva companyia i suport.

organització
de l’entitat
Organigrama:

PATRONAT

DIRECCIÓ

ADMINISTRACIÓ
ECONÒMICA I
PATRIMONIAL

PRETUTELA

ÀREA
SOCIAL

(de la Fundació i de
les persones que
acompanyem)

SERVEI DE
SEGUIMENT

SERVEI
D’ATENCIÓ
DIRECTA

ÀREA
JURÍDICA
(servei extern)

LECTURA
FÀCIL
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càrrecs tutelars
Els càrrecs tutelars que estan previstos en la Llei 25/2010 i que tenen a veure
amb una persona jurídica són els següents: tutor, curador, defensor judicial
i administrador patrimonial.
Aquestes funcions s’iniciaran en el moment que s’accepti algun dels càrrecs al
jutjat que correspongui.
Pretutela: entenem per aquest concepte aquella situació en què un familiar
manifesta a la Fundació que vol que aquesta assumeixi la tutela o la curatela
quan mori o estigui incapacitat per exercir aquest càrrec. Els casos derivats del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fins que no s’ha formalitzat l’acceptació dels càrrecs al jutjat també estarien inclosos en l’apartat de pretutela.

objectius generals
de la fundació
La finalitat última de la Fundació és exercir les funcions tutelars de les persones
que hi estiguin a càrrec, tal com s’expressa en la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
Aquesta finalitat s’implementarà a partir dels objectius generals següents:
1. Garantir la protecció de la persona i l’exercici dels seus drets.
2. Administrar els béns dels tutelats amb la finalitat de gestionar-los i incrementar-los.
3. Satisfer en la mesura que es pugui les necessitats dels tutelats per tal d’incidir en
la millora de la seva qualitat de vida.
4. Promoure de forma individualitzada la persona tutelada cercant, dissenyant i creant
serveis que li permetin la integració a la societat.
5. Valorar de forma continuada l’acompliment dels objectius.

cobertura del servei
Horari d’atenció al servei:
L’horari d’atenció presencial a les oficines és del dilluns al divendres de 7 a 16.30 h, aproximadament.
Els referents tutelars es planifiquen i s’adapten segons les necessitats dels seus tutelats i fan les
activitats de compres, acompanyaments mèdics i/o visites tutelars a les hores convingudes.
Hi ha atenció telefònica en casos d’urgència les 24 hores els 365 dies de l’any, i, si el cas ho requereix, s’intervé de forma presencial.
Mesos d’obertura:
Tots els mesos de l’any. Les vacances dels treballadors es pacten per no deixar el servei sense cobrir.
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coneix la fundació
Objectius
- Vetllar perquè la Fundació assoleixi els seus objectius.
- Cercar els recursos necessaris per a poder realitzar les activitats
fundacionals.
- Crear i mantenir lligams de coordinació amb altres recursos.
- Vetllar per la formació de l’equip de treball.
- Ajudar les famílies a escollir els mitjans que millor garanteixin
el futur del tutelat.
- Garantir l’acompliment dels indicadors de qualitat.
- Controlar la gestió econòmica dels usuaris.
- Promoure la difusió de la Fundació.
Projectes
- Projecte de vida independent.
- Lleure.
- Assessorament i orientació a les famílies.
- Pretutela.
- Projecte de la Dra. Buj.
- Situació de vulnerabilitat econòmica: demanem la subvenció de la línia N
de la COSPE de la Generalitat per tal de sufragar despeses essencials de
la vida de les persones que viuen en situació de vulnerabilitat.
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coneix
la fundació

Relacions
La Fundació Tutelar Alosa, a més de les relacions que manté amb
les entitats tant públiques com privades que presten serveis a les
persones tutelades, ha anat consolidant relacions amb entitats privades i administracions, entre les quals hi ha:
- Jutjats i Fiscalia Provincial de Lleida.
- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
- Centres i CRAE on resideixen els tutelats o pretutelats.
- Infància.
- Consells comarcals.
- ICASS.

Treball en xarxa
- Membre permanent de DINCAT amb l’assistència a les reunions.
- Membre de la Federació d’ALLEM.
- Coordinació amb els serveis socials de base de la ciutat.
- Coordinació amb el CAD de l’Hospital de Santa Maria.
- Coordinació amb l’EAIA.
- Coordinació amb la Creu Roja de Lleida.
- Membre de la Federació de Voluntariat de Catalunya.
- Membre de l’Asociación Española de Fundaciones Tutelares.
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formació
continuada
Formació continuada dels nostres professionals
- 4 persones van participar el 27 d’octubre al XVI Encuentro de Área
Social. Encuentro online para profesionales de las Fundaciones
Tutelares organitzat per l’Asociación Española de Fundaciones
Tutelares.
- Direcció i Patronat van assistir el mes de febrer i de forma presencial
a la trobada de presidents de la Fundació.

LECTURA
FÀCIL

en record...
Aquest any hem viscut la pèrdua de tres persones
acompanyades per la Fundació, totes elles estaran
sempre als nostres cors i en els nostres pensaments.

Facundina

Manuel

La Facundina ens deixa el seu gran somriure,
l’estima als infants i la resta de companys, patidora i preocupada, llaminera i gran lluitadora.
El Manuel, el nostre cantaor, apassionat pel
cant, esperit lliure indomable i aferrat a la vida,
ha amenitzat infinites celebracions tot compartint somriures.
La Rosa, somiadora i pragmàtica, amant dels
treballs manuals i dibuixant, els quals guardem amb gran estima.
Seguiu brillant allà on sigueu, tant els vostres
companys com els membres de la Fundació
us portarem en el bon record.

Rosa

Pots col·laborar econòmicament i amb programes de mecenatge
Amb la teva aportació ajudaràs els programes de la Fundació
i contribuiràs a crear un futur per a les persones que atenem.
La teva aportació té fins a un 75% de desgravació en la quota de l’IRPF.
Pots fer una transferència bancària al compte ES86 2100 0511 6802 0012 6252.
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O, si t’ho estimes més, truca’ns al 973 11 80 60 o envia’ns un correu electrònic a alosa@alosa.cat
Gràcies per la teva col·laboració

protegim i vetllem
per la seva qualitat de vida
Av. Miquel Batllori, 91 · 25001 Lleida
973 11 80 60
alosa@alosa.cat

Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

aran disseny

@

