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Fundació Privada Tutelar:
“10 anys traçant un camí amb les persones”
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La fundació compleix 10 anys

Tot just ara, aquest mes de
setembre, la Fundació Privada
Tutelar celebra el seu desè
aniversari amb un lema ben
significatiu: ’10 anys traçant un
camí amb les persones’. Un camí
que va començar el 12 de setembre
del 2007 amb la voluntat de prestar
un servei d’interès general amb la
finalitat de protegir i tenir cura de les
persones legalment incapacitades.

L’EQUIP DE LA FUNDACIÓ
PRIVADA TULELAR ENS EXPLICA...

Qui millor que l’equip al complert
per a compartir com viuen aquest
desè aniversari:
Com valoreu el desè aniversari
d’existència de la Fundació Privada
Tutelar?
El balanç que des de la Fundació
fem d’aquests anys de feina és molt
positiu, com ho és també el retorn
que ens arriba des de diferents
estaments de la societat, per la
qual cosa ens sentim francament
satisfets. Percebem que som una
institució que, a poc a poc, s’ha anat

persona des que s’integra a l’entitat
i iniciem un camí conjunt, per
treballar en els canvis i en els reptes.

convertint en un referent i que els
ciutadans la valoren de manera
molt positiva.
No obstant això, creiem que el
fet de complir 10 anys ens ofereix
una oportunitat fantàstica, que no
podem deixar passar, per fer-nos
més visibles i donar a conèixer
la nostra tasca a tot el país, amb
l’objectiu d’assegurar un futur més
just i lliure als nostres tutelats i al
conjunt de la societat.
Imaginem que bufeu les espelmes
del pastís d’aquest desè aniversari,
quins desitjos demanaríeu?
Que la integració de les persones
amb diversitat sigui possible en el
si de la societat del segle XXI.
Quins projectes teniu entre mans?
En col·laboració amb el Govern
d’Andorra, l’octubre de 2016 es
crea el Programa d’Oci inclusiu
(integra adults). Es tracta d’un
programa d’oci inclusiu per a les
persones adultes amb discapacitat
intel·lectual, persones amb malaltia
mental, persones amb condició de
gran dependència i persones grans,
que fomenta el desenvolupament
integral de les persones que atén, que
permet l’intercanvi d’experiències i
referencies i, alhora, contribueix en
la socialització i en els processos
de normalització i integració de
les persones i els voluntaris que
acompanyaran en el procés.
Un altre programa en el qual s’està
treballant és “Joves en Inclusió”.
En aquest la Fundació actua com a

òrgan impulsor amb la col·laboració
de Ministeri d’Afers Socials, Justícia
i Interior del Govern d’Andorra. Va
dirigit a joves d’entre 16 i 25 anys amb
un diagnòstic de TEA (Trastorn de
l’Espectre Autista) i una alta necessitat
de suport. Té com a objectiu inserir a
la comunitat aquests nois i noies i
seguir dotant-los d’habilitats perquè
en un futur puguin incorporar-se en
el món comunitari, i en la mesura
que sigui possible inserir-los en el
món ocupacional i/o laboral. Des
del programa també es farà partícip
a la societat de les activitats que es
duguin a terme.
A quantes persones ateneu?
47 persones, a tancament octubre 2017.
Quins diríeu que sou els tres valors
“estrella” que us defineixen?
Respecte, sensibilitat i dedicació.
Què apreneu del tracte
amb les persones “vulnerables”
que acompanyeu?
Les persones a les quals
acompanyem ens ensenyen que
entre tots podem fer possible una
societat més justa i solidaria, i més
si som capaços de coordinar-nos
(serveis públics i privats). Elles són
el mirall de la vulnerabilitat a la que
tots estem exposats.

Teniu contactes amb Fundacions
Tutelars d’altres països?
Sí, la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines. En aquesta entitat
realitzem formacions continues i
ha estat des de l’inici del projecte el
model a seguir en molts àmbits.
Què podem fer (on i a qui ens
hem d’adreçar) si volem ajudar
econòmicament la Fundació?
S’han d’adreçar a la seu de la
Fundació al C/Prat de la Creu 59-65
esc.B 3er pis, telèfon 867066.
Des d’aquí volem fer un crida a
la societat civil, atès que l’entitat
necessita la cooperació i la
col·laboració de la societat civil per
desenvolupar altres projectes que
ajudaran a millorar i desenvolupar
l’autonomia de les persones a les
quals acompanyem.
I si volem ser voluntaris? En quins
camps d’acció? Cal una preparació
especial?
Dirigir-se a la seu de la Fundació
i l’equip de l’entitat explicarà el
projecte per acoblar les inquietuds
del voluntari amb les demandes de
la Fundació.
Necessitem
voluntaris
que
donin suport en tots els àmbits
de la persona, ja sigui social,
econòmic i jurídic. No es requereix
cap preparació especial, sinó
persones amb ganes d’ajudar i voler
compartir moments per fer que la
integració de les persones sigui una
realitat.

Quins diríeu que són els millors
moments d’aquests 10 anys de vida?
Els millors moments es donen
quan es pot veure l’evolució de la

D’esquerra a dreta: Marta
Cervantes Buendía (Treballadora
social), Judith Sansa Hurtado
(Psicòloga del programa joves en
Inclusió), Rosa Castellón Sánchez
(Secretària del Patronat), Maria Jorge
González (Tècnica del programa d’oci
inclusiu (integra adults), Marta Grau
Massana (Ajudant d’administració),
Meri Garcia Iscla (Responsable
d’administració) i Nerea Lizarte
Ruiz(Psicòloga)

s

a pocs dies vaig tenir
l’oportunitat de conèixer
algunes de les persones
que integren l’equip que
tira endavant els projectes de la
Fundació Privada Tutelar. I vaig
quedar gratament impressionada per
l’acollida, el tracte i l’entusiasme amb
els quals em van rebre i m’explicaven
la seva tasca.
Era el mateix dia que el patronat
presentava
la
‘Memòria
2016’
d’activitats. Una memòria que recull
l’Ideari o Caràcter Propi de la fundació,
el balanç econòmic, les actuacions
concretes del 2016, el perfil i el nombre
de persones ateses, la presència
als mitjans de comunicació i les
fotografies d’alguns dels moments
més significatius de l’any.

Hi ha alguna cosa més que us
agradaria afegir?
Voldríem agrair a les persones
a les quals acompanyem que
ens permetin formar part del
seu projecte de vida. També als
voluntaris, als amics de la Fundació
i a les institucions públiques i
privades del país, ja que gràcies a
la implicació de tots plegats fan
possible la continuïtat d’aquest
projecte fundacional.

