
Memòria
Anual
� � � �

�� � � � � � � � � � � � � �



Direcció

Sumari
Article de la direcció   3
Qui som    4-5
Posant-hi el cor   6-7
Destacats a la nostra web  8-15
Sortida de joves   16-17
L’any en números   18
Recordem    19

3

 

Com a directora de la fundació, 
o millor dit com a persona que li 
encanta la seua feina, m'agradaria 
fer-vos arribar el que fem i qui som 
no des d'un punt de vista teòric de�-
nint-vos els objectius o la missió 
com a entitat, sinó de la manera més 
humil i humana que ens caracteritza 
que no és altra que treballant amb el 
cor amb tot allò que fem i per les 
persones que atenem. Qui ens 
coneix sap perfectament del que 
parlo, ja que ho demostrem dia a dia 
en la nostra feina.

Tothom que treballa a la funda-
ció sap que treballem amb ells i per 
ells; i no hem refereixo sols respecte 
als tutelats que són la meva prioritat, 
sinó també al propi professional que 
entra a formar part de la nostra famí-
lia. Aquests saben que quan han 

passat el procés de selecció el que 
busco al meu equip es gent amb una 
sensibilitat innata i un gran cor. I així 
és el meu equip per que ho ha de ser 
al treballar amb aquest sector; des 
de aquí els ho agraeixo públicament 
per que fan una gran feina tots 
plegats.

Atendre a les persones en gene-
ral tots sabem que no és fàcil, 
tothom tenim les nostres virtuts i els 
nostres defectes. I això amb el nostre 
sector que atenem no s'entén 
massa. Es tendeix a qüestionar, 
realitzar o decidir per ells quan no ha 
de ser així únicament; sempre es pot 
arribar a acords, deixar que s'equivo-
quin i es puguin responsabilitzar 
dels seus actes. Són persones com 
qualsevol amb els seus drets.

�� � � � � � �� � � � � � �
Directora

Aquest any:



Fem la fundació:
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La Fundació Privada Tutelar de les 
Terres de l’Ebre som una entitat 
privada d’interès general i sense 
afany de lucre que va dirigida a la 
tutela de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual i les persones 
grans que ho necesitin.

Incapacitació tutela, testament, 
curatela, patrimoni, tutors, admi-
nistració de béns, procediment 
judicial... són termes complicats i 
alhora comprendre’ls és cabdal per 
poder preveure el futur d’aquestes 
persones.

“La nostra missió és 
vetllar per la qualitat 
de vida d’aquelles 
persones de les quals 
tenim assumida la 
tutela o altre càrrec 
judicial”
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Quan manifestem que treballem posant-hi el cor volem dir que com a entitat el nostre màxim 
objectiu són les persones que atenem i la forma que tenim de fer-ho.
Treballem amb ells, per ells i tenint-los sempre en compte a ells!! I des de quina vessant... la més 
humil, pròxima i humana. Qui ens coneix, treballa directament o indirectament amb nosaltres, o 
simplement ens veu, sap sincerament a què ens referim perquè és la nostra forma de fer del dia 
a dia a la nostra feina.

Si, és cert, és una feina. Però aquesta es pot fer de moltes formes i totes són correctes segura-
ment, però us ben asseguro que des de la fundació tot el personal que hi treballa té una essèn-
cia especial, una sensibilitat innata i un gran cor. Majoritàriament transmetem caliu
humà, però també som rígids i a la vegada afectuosos, propers i quan cal distants, sincers i 
exigents a la vegada, característiques totalment necessàries per treballar posant-hi el

cor i buscar el millor per totes les persones que tutelem.

Sabem que són persones amb els seus drets i deures, les 
seves virtuts i defectes, les seves il·lusions i angoixes...

en de�nitiva, necessitats i suports com tot ésser 
humà té. Tot això ho compartim amb

ells perquè realment rebem per les dos parts.
Al treballar amb el cor aquest fet és possible i 

és això el que volem dir, tan senzill com dir
que hi guanyem tots plegats!! D'aquí el 

nostre lema "Treballem posant-hi el cor".

“T�baem  pos�t-� � cor”
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Destacats a la nostra web
Una de les tasques que fem 
dia a dia és visitar als nostres 
tutelats per a veure com estan, 
orientar-los en les presa de 
decisions i fer-los arribar el 
nostre afecte i carinyo.
Ens encanta compartir 
aquests moments tan espe-
cials amb tothom i ho fem a 
través de les xarxes socials i la 
nostra pàgina web en un 
format que hem denominat: 
Breus.
Aquests articles que compar-
tim a continuació són les 
nostres breus destacades 
d'enguany.
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Aquest Nadal, un any més, la 
Carmen va tenir el goig de 
poder gaudir de les seves 
amistats de Torelló. Unes amis-
tats de sempre que en aques-
tes dates tan assenyalades 
sempre la tenen present, la 
visiten i li porten un regalet. 
Quina cara de felicitat la 
Carmen! Gràcies de part de la 
Carmen i de la FTTE per acom-
panyar-la i donar-li aquest dia 
de felicitat.

Gaudin
el Nadal
amb
amics

Destacats a la nostra web

El passat dijous van donar 
l'alta a Jaume després de més 
de tres mesos ingressat a dife-
rents hospitals. Ja tocava!! Tot i 
que hem de dir que com 
sempre ha estat acompanyat i 
ben cuidat no li feia massa 
gràcia anar-se'n. La feina no ha 
acabat perquè tenim rehabili-
tació tres dies per setmana, 
però ja és hora que tornem a la 
normalitat.
Avui diumenge l'hem visitat i 
donat una sorpresa inespera-
da la qual ha agraït i no ens 
volia deixar marxar.
Ànims Jaume i dilluns a tornar 
al taller!!!

A tornar-hi Jaume!!!

Jubilació de
la nostra Ana!
Emotiu reconeixement per a 
l'Ana a la celebració de la seva 
jubilació. Des de la Fundació 
se la va acompanyar en un 
moment tan important per 
ella i també vam coordinar per 
poder venir la seva germana.
Felicitats Ana i endavant en la 
teva nova etapa!!

Coneixent als nostres!!!
A poc a poc ens apropem a les 
persones per guanyar 
con�ança i fer-nos amics. Avui 
hem estat amb Lluís que viu 
sol a un domicili per compartir 
experiències i anar 
coneixent-mos!! Hem passat 
una estona junts prenent un 
refresc i ja esperem en breu 
tornar-ho a fer.
Benvingut a la nostra family!!!!!
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El passat 2 de gener vam fer la sortida 
anual festiva corresponent a la celebració 
de les festes nadalenques que realitzem 
cada principi d'any.
Després de recollir als nostres tutelats per 
les seves respectives llars en l'autobús, o 
fer-los arribar en altres transports alterna-
tius segons les seves necessitats, els hem 
portat a gaudir de diverses activitats i d'un 
dinar al Restaurant l'Estany "Casa de 
Fusta".
Com sempre, no han faltat les ganes de 
passar-s'ho d'allò més bé, participar d'un 
dia diferent, els riures i el bon menjar.
Fins l'any que ve!

Dinar de Nadal
a "Casa de Fusta"

Destacats a la nostra web
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Destacats a la nostra web
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 Sortida de joves
El passat dijous 25 de Maig vam fer 
la nostra sortida lúdic-festiva per 
als joves tutelats.
La trobada va ser a la "Cerveseria 
22" de Tortosa on ens vam reunir 
tots plegats de diferents territoris 
per compartir una estona en 
harmonia i familiaritat gaudint 
d'un sopar d'allò més bo!! Es van 
retrobar amistats i van apro�tar 
per explicar-se les seves aventures.
També vam apro�tar l'ocasió per 
celebrar diferents aniversaris i 
sants, amb entregues de regals!
I per �nalitzar la festa vam gaudir 
d'una estona de ball i diversió al 
"Moët", i amb xupitos inclosos. Ens 
ho vam passar d'allò més bé i l'any 
que ve a tornar-hi!!

16
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En aquestes grà�ques podem veure en 
les dades dels darrers 5 anys,
un creixement en el nombre de càrrecs 
tutelars del 62%, dels quals
tot i no ser molt signi�catiu ha anat en 
increment la tipologia de gent
gran per sobre de la discapacitat.

Tancament
d'excercisi
2016-2017

L’any en números Persones
que
ens
han deixat
durant aquest
últim
any

Josefa Martínez Coll

Manuel Juan Comí

Daniel Agramunt Amat

Julián Crua Bonet

Carmen Creixenti Miró

Josefa Rosa Ribe Calbet

Teresa Bo Arques

Carlos Vilas Muller

Carmen Salom Ors

Carmen Torrents Parareda

Rosalina Ayora Escorihuela

Agustin Domenech Piñana

Joan Belloví Ramirez

Bron Annick Gisele

Lluis Serret Roig
Josefa Gallego Rebull

Celestino Garcia Cortés 
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COL·LABORADORS

El nostre agraïment a tots els col·laboradors,
entitats i particulars, que han realitzat donatius durant l'any 2017

Casa

� � � � � � � �� � � �

Fundació Tutelar Terres de l’Ebre
Av. Barcelona 52 - Baixos
43500 - Tortosa, Tarragona
977 59 75 05 / 646 72 60 48
tutelarebre.org

“T�baem  pos�t-� � cor”
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