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FUNDACIÓ TUTELAR DE LES TERRES DE L’EBRE  

MEMÒRIA ANUAL  2010 

 

 

 

Treballem per aconseguir que tots els nostres tutelats i les seves famílies tinguin una vida 

més fàcil, més saludable, més interessant... El nostre lema és La Fundació al teu servei ja 

que treballem posant-t’hi el cor. 
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FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L’EBRE  

 

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 discapacitat 

intel·lectual i les persones grans que ho necessiten. Les nostres activitats estan emmarcades 

dins de l’àmbit territorial de les comarques de les Terres de l’Ebre. Tenim com a missió 

fonamental vetllar per la qualitat de vida d’aquelles persones de les quals tenim assumida la 

tutela o altre càrrec judicial. La nostra característica essencial és la proximitat territorial i caliu 

humà que oferim als nostres tutelats. Tenim com a objectiu principal la protecció, defensa, 

promoció i desenvolupament dels drets, l’estudi de la situació i l’assessorament de famílies i 

professionals.  
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FUNDACIÓ TUTELAR DE LES TERRES DE 
L’EBRE 

Serveis 

Assessoria jurídica Servei de tutela 

Pretutela Acollida Tutela Postutela 
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SERVEI DE TUTELA 

La principal funció de l’activitat 

tutelar és vetllar i representar 

a la persona declarada 

judicialment incapaç. Així 

doncs, el tutor té com a 

funcions assegurar la protecció 

de la persona, administrar i 

guardar els seus béns i vetllar 

per tal què tingui una bona 

qualitat de vida.  

Cal remarcar que per a la 

nostra fundació la dimensió 

personal de l’exercici de la tutela té una especial importància. Això és així perquè tenim molt 

clar que la tutela d’una persona exigeix, principalment, afecte i atenció personal. Justament 

aquest aspecte és el que comporta majors dificultats per dur-se a terme però creem que els 

seus resultats són necessaris per al bon funcionament de la persona. 

La tutela suposa: Implicació, compartir emocions, transmissió de sentiments i inquietuds, 

potenciar noves metes i oportunitats de futur, així com promocionar-li a la persona la  

capacitat per a la presa de decisions mantenint sempre una relació d’afecte i calidesa. 
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SERVEI D’ASSESSORAMENT SÒCIO-JURÍDIC 

El servei d’orientació familiar i professional sòcio-jurídic és la eina essencial per donar 

resposta a les demandes d’informació provinents tant de familiars com professionals sobre 

temes relacionats amb la incapacitació i tutela davant la necessitat de trobar respostes 

socials i jurídiques a la situació de diversos col·lectius d’usuaris susceptibles de ser 

incapacitats per tal de protegir-los personal i legalment. 

PRETUTELA 

La pretutela és l’impàs fins que l’entitat tutelar assumeix o desestima la tutela que coincideix 

amb el període del procediment d’incapacitat. Durant aquest període de temps s’estableix un 

vincle, que promou coneixement mutu entre entitat tutelar i persona, de manera que quan 

arribi el moment d’assumir la tutela ja hi ha un coneixement previ. 

ACOLLIDA 

S’entén per acollida aquelles persones que en un futur per decisió pròpia via testament o 

document d’autotutela estableixen a la Fundació Tutelar la opció de ser els seus tutors legals 

per tal què es facin càrrec d’ells en cas necessari. 

També entenem per acollida quan un tutor d’una persona incapacitada judicialment decideix 

que quan ell falti sigui la nostra entitat la encarregada d’assumir el càrrec. Això ha d’estar 

establert via testament com a voluntat del propi tutor per no deixar la persona desprotegida.  
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CARACTERÍSTIQUES DELS NOSTRES TUTELATS 

Des de la Fundació Tutelar atenem persones amb discapacitat intel·lectual i les persones 

grans que ho necessiten sotmeses a tutela. 

Cal remarcar que moltes persones amb discapacitat intel·lectual i gent gran poden arribar a 

governar les seves pròpies vides si compten amb els recursos i recolzament necessaris. Però 

no hem d’oblidar que dintre del col·lectiu de la gent gran i persones amb discapacitat 

intel·lectual hi ha un cert nombre de persones que no poden preveure les conseqüències de 

les seves accions u omissions i és aquí on cobra sentit la declaració d’incapacitat i el 

sotmetiment a tutela a través del ministeri fiscal amb resolució ferma del jutjecom a 

mecanisme de protecció d’aquestes  persones.  

 La discapacitat intel·lectual es caracteritza per 

limitacions significatives tant en el funcionament 

intel·lectual com amb la conducta adaptativa 

expressada en les habilitats adaptatives, conceptuals, 

socials i pràctiques. Aquesta discapacitat s’origina 

abans dels 18 anys i durant el transcurs del 

desenvolupament que en l’entorn físic, social i cultural 

on viu aquesta persona suposa una limitació important 
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del seu funcionament. Així doncs, la discapacitat és una expressió de les limitacions en el 

funcionament individual dins un context social i que representa un desavantatge substancial 

per a la persona (AAMR, 2002, 15) 

D’altra banda, la gent gran sotmesa a tutela es   

caracteritza per patir un envelliment patològic ja 

sigui en l’esfera mental com física. A nivell mental 

podem trobar diferents tipologies de demències 

(alzheimer, parkinson, vasculars...). Mentre que 

dintre de l’esfera física trobem persones amb 

mobilitat reduïda per diverses causes: a nivell 

muscular, per l’envelliment patològic,   malalties 

neurodegeneratives... 

Cal dir que la característica essencial dels dos tipus de població que acollim és que són 

persones amb un  greu risc social ja sigui a nivell personal com familiar. 
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ANTECEDENTS 
 

L’any 1977 la Cooperativa Verge de la Cinta iniciava les seves activitats creant els serveis 

necessaris per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. 

L’any 1999, i per tal de disposar d’una entitat jurídica que facilités la creació de nous serveis, 

les famílies vinculades a Verge de la Cinta SCCL van prendre la iniciativa de construir la 

Fundació Privada Mercè Pla. 

Més endavant es va considerar més convenient que les funcions de tutela de persones amb 

discapacitat, donada l’especialitat i amplitud de la matèria, fossin desenvolupades per una 

Fundació Tutelar dedicada exclusivament a vetllar per la qualitat de vida d’aquestes 

persones.  

Així doncs, la Fundació Privada Mercè Pla, conjuntament amb la societat cooperativa “Verge 

de la Cinta, S.C.C.L.” van atorgar en data 05/05/2004 la carta fundacional de l’entitat 

denominada “FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DE LES TERRES DE L’EBRE”, dotant-la dels 

mitjans suficients per a dur a terme les funcions de tutela que constitueixen la seva finalitat. 

Aquest any 2010, la Cooperativa Verge de la Cinta, la Fundació Mercè Pla i la Fundació 

Tutelar de les Terres de l’Ebre han acordat d’afavorir la independència funcional i jurídica de 

la Fundació Tutelar de les Terres de l’Ebre. 
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OBJECTIUS 

L’objectiu essencial de la fundació és promoure i vetllar per la qualitat de vida de tots els 

seus tutelats. És per això, que a partir d’aquest objectiu es desgranen els següents objectius 

més específics: 

� Assegurar la protecció de la persona tutelada, l’administració i la guarda dels seus béns i, 

en general, vetllar per la defensa, promoció, desenvolupament i exercici dels seus drets. 

 

�  Assegurar la manutenció, educació, formació i inserció tant social com laboral de la 

persona tutelada, i vetllar que aquesta gaudeixi d’una bona qualitat de vida. 

 

� Coordinació amb tots els serveis on és atesa la persona (escola, centre ocupacional, 

servei d’acolliment residencial) i amb les diferents administracions o ens vinculats 

(Departaments de Salut, Justícia, Acció Social i Ciutadania, INSS... 

 

� Assessorar a la família per tal de: preveure el futur del seu fill/a, garantint la seva 

voluntat i qualitat de vida desangoixant, així als pares sobre la incertesa del futur del seu fill i 

informar del procés i significat de la incapacitació, tutela i successió. 

 

� Mantenir una relació periòdica amb el tutelat promocionant valors humans a tots els 

nostres tutelats així com caliu i afectivitat. 
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� Cercar recursos, de lleure, sanitaris... 

 

� Promoure les relacions del tutelat amb la família i els amics.  

 

� Realitzar el seguiment de comptes i gestió del patrimoni per millorar els seus recursos 

econòmics. 

 

� Gaudir de les festivitats fomentant la participació ciutadana de tots els tutelats. 

 

De tots aquests objectius, es deriva una única responsabilitat  

 

“Vetllar per l’interès de les persones 

tutelades i el seu benestar, així com 

administrar el patrimoni i procurar tots 

aquells recursos que les persones 

tutelades necessitin”. 
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ÒRGAN DE GOVERN: EL PATRONAT 

El màxim òrgan de govern  i de representació de la Fundació Privada Tutelar de les Terres de 

l’Ebre és el Patronat.  

Els membres són: 

 

Presidenta:          Mercè Cid Martínez-Aguado 
 

Vice presidenta:    Lluïsa Poy Barberà 

Secretària :        M. Paz Rodríguez Rodríguez 

Vocals:         Anna Algueró Caballé  

          Rosa Mari Garcia Queralt  

                          Rosana Giner Ruiz  

       Anselmo Horta Riba  

       Mercedes Pla i Cid  

    Immaculada Reverter Ejarque  
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DIRECCIÓ TÈCNICA 

La entitat compta amb una directora tècnica que s’encarrega de la gestió, organització i 

administració de les diferents àrees (social, jurídica i econòmica - administrativa). 

La direcció tècnica és el cap visible de la entitat ja que exerceix l’autoritat del personal de 

l’entitat i supervisa tècnicament el servei de tutela vetllant així pel benestar de tots els 

nostres tutelats en les diferents àrees. 

Periòdicament realitza reunions amb la presidenta del patronat per tractar diversos temes 

relacionats amb el bon funcionament de l’entitat. 

EQUIP TÈCNIC 

Durant  tot l’exercici del any 2010 l’equip tècnic de la Fundació ha estat composat per, un 

referent tutelar, un auxiliar de tutela, un comptable, un administratiu i un advocat en serveis.   

La Fundació Privada Tutelar de les Terres de l’Ebre té quatre àrees d’organització i d’execució 

ben definides. 
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ÀREA SOCIAL 

És l’àrea encarregada de l’atenció directa a les persones tutelades així com de la planificació 

del seu futur. Fa un anàlisi de les necessitats de la persona tutelada i cerca alternatives 

adients en funció de les seves característiques i de la seva situació. Dintre d’aquesta àrea ens 

trobem el referent tutelar i l’auxiliar de tutela.  

REFERENT TUTELAR:  

Es coordina amb els diferents serveis i recursos (administració, laborals, habitatge..) dels 

tutelats per tal de dur a terme un bon seguiment del tutelat. També, és el responsable de 

planificar el futur del tutelat i de buscar la solució més adequada segons les característiques 

del tutelat i la seva situació, així com també preveure les futures necessitats que puguin 

sorgir i com donar-los resposta.  
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AUXILIAR DE TUTELA:  

És la qui té el contacte més directe amb les persones tutelades. Observa la situació dels 

tutelats, els problemes que puguin sorgir... Per això, aquesta figura és la responsable de 

traspassar la informació al referent tutelar de tot el que observa tant del tutelat com dels 

serveis els quals el tutelat participa. 

En aquesta àrea principalment pretenem que cada tutelat elabori el seu projecte de vida: 

fomentem que expressi el que li agradaria fer, com li agradaria que fos la seva vida i pensar 

què ha de fer per a aconseguir-ho. 
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ÀREA JURÍDICA 

És l’àrea que dóna suport a tot allò referent a l’àmbit jurídic. L’activitat de l’àrea jurídica la 

dividim en tres eixos principals: 

Previ a la tutela: realitzem assessoraments a famílies i professionals així com portem a cap 

tots els seguiments dels casos de pretutela (reconeixements, vistes judicials...) 

Durant la tutela: instem procediments davant la fiscalia referents a alienació de béns 

patrimonials, autoritzacions mèdiques per intervencions quirúrgiques, retribucions de càrrec, 

causes judicials pendents, acceptacions d’herències a favor dels tutelats... 

Postutela: realitzem les demandes d’últimes voluntat, instem l’abintestat de les persones 

que han realitzat exitus i no tenim constància de l’existència de familiars, en cas què 

existeixen familiars els ajudem i orientem en els diferents tràmits a realitzar. 

Les tasques administratives realitzades per al bon funcionament de l’àrea jurídica són les 

següents: investigació i sol·licitud  de documentació (notaries, registres civils i de la 

propietat) per comprovar la inscripció  de la declaració d’incapacitat, dipositar els comptes 

anuals, conèixer la situació patrimonial dels tutelats, formalitzar les transmissions “inter 

vivos” i “ mortis causa” ... 
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ÀREA ECONÒMICO - COMPTABLE 

És l’encarregada de portar la gestió econòmica de les persones tutelades i de la pròpia 

entitat. 

ÀREA ECONÒMICA 

� Productes bancaris: els saldos del tutelats per la nostra entitat estan distribuïts en varis 

entitats financeres: 

61% Catalunya caixa (Caixa Tarragona i Caixa Catalunya) 

28% La Caixa de Pensions 

11% Altres Bancs (Ibercaja, BBVA, Banc Popular, Sabadell) 

L’administració dels productes bancaris es realitza d’una forma personalitzada, existint criteris 

generals en la presa de decisions, menys en els casos excepcionals. Entre aquestes mantenir 

l’entitat i els productes financers que el tutelat ha contractat abans de la incapacitació 

sempre i quan no es necessiti una reunificació de productes financers per simplificar la 

gestió. 

� Deutes:  en el cas que el tutelat te deutes, l’entitat estableix un ordre de prioritat de 

pagament i s’acorda amb les entitats creditors  les condicions de pagament en quan aquest 

es pugui realitzar. Hi ha casos que es necessari realitzar la venta de patrimoni per obtenir 

liquidesa  a fi de saldar el deute que pugui existir.   
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� Propietats : molts dels nostres tutelats compten amb patrimoni, d’altres estan en tràmits 

d’acceptació d’herències. Gestions habituals són les encaminades a identificar propietats, a 

la restauració i manteniment dels immobles, a la  demanda de sol·licituds d’alenament / 

alienació per a la seva venda o a l’establiment d’un arrendament. Des de la Fundació Tutelar 

de les Terres de l’Ebre busquem sempre assolir l’objectiu d’augmentar els ingressos i el 

valor de les propietats dels tutelats.   

  Documentació presentada al jutjat 

� Inventaris inicials: durant l’any 2010 s’han realitzat 10 inventaris inicials de béns com a 

conseqüència de les tuteles acceptades, 8 tuteles i 2 curateles. 

� Rendició de comptes anuals: anualment es  presenta l’informe de comptes anuals al 

jutjat corresponent  amb el desglossament dels ingressos, despeses i variació del patrimoni 

del tutelat referent a l’any anterior. Aquest any s’han presentat un total de 23 inventaris 

anuals, ja que 3 dels nostres tutelats presenten la rendició de comptes triennal i 2 tutelats 

semestralment. Posteriorment s’ha rebut l’aprovació judicial de casi tots el inventaris 

presentats. 

� Inventaris finals: aquest any 2010 s’han presentat 7 rendicions de comptes finals 

relacionades a les 6 defuncions de l’any en curs i un referent al any anterior. 
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Altres gestions 

 

� Control d’ingressos i despeses: es realitza mensualment  la comprovació de les pensions 

o altres tipus d’ingressos que la persona tutelada percep; aleshores es supervisa tots els 

moviments realitzats com els càrrecs i abonaments que estiguin correctes i justificats. 

� Reintegraments bancaris: es realitzen periòdicament i en funció de les necessitats 

específiques de cadascuna de les persones tutelades. S’utilitzen per a entregues de 

butxaca, pagar regals i petites despeses dels tutelats. 

� Realització seguiment i  control del pressupost individualitzat per cadascú dels tutelats. 

� Tràmits relacionats amb les altes i les baixes de tuteles i curateles. 

� Altres gestions econòmiques sorgides dins de les reunions setmanals d’equip: peticions 

de notes simples, contractació d'assegurances de decessos o de la llar, contractació de 

servei de cuidadors en benefici de la persona tutelada, pagaments d’impostos 

relacionats al patrimoni i moltes altres gestions variades i de condició econòmica. 
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ÀREA COMPTABLE 

Realització, gestió i supervisió del pressupost  de l’entitat. 

� Comissió de tutela: tràmits d’alta i baixa, actualització periòdica de dades. 

� Comptabilitat de l’entitat: mensualment introduir les factures tiquets i altres despeses de 

l’entitat així com realitzar la previsió de mòduls i altres ingressos i donacions. 

Trimestralment es realitza un informe econòmic per analitzar la situació econòmica de 

l’entitat. 

� Gestió de tresoreria: realitzar la supervisió el control dels ingressos i les despeses de 

l’entitat, i els fluxos de tresoreria. 

� Arxiu i control  dels documents. 

 
ÀREA ADMINISTRATIVA 

És l’encarregada de donar suport administratiu a les altres tres àrees i de realitzar les tasques 

pròpiament administratives relacionades amb altes, baixes i tràmits varis necessaris per al 

correcte funcionament de l’entitat. 
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LES DADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persones ateses 2010 

Tuteles 33 

Defensors Judicials 12 

Valoració 5 

Acollida 6 

Total: 56 
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La evolució de les tuteles ha estat sempre a l’alça. Durant el 2010 s’han acceptat 10 noves 

tuteles i 6 baixes per defunció. Hem acabat l’any amb un total de 33 tuteles. 
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La Fundació a partir del 2007 accepta càrrecs de defensors judicials durant el 

procediment d’incapacitat. Al 2010 s’han acceptat 14 càrrecs, dels quals 12 han passat a 

tutela, tant a favor de la fundació com d’altres entitats o familiars. 
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En la distribució dels càrrecs que tenim assignats predomina majoritàriament la tutela vers 

la curatela. Hem acabat l’any 2010 amb 29 tuteles i 4 curateles. 
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Servei d'assessoria sòcio - jurídica 2010 

Assessorament a  famílies 35 

Procediment incapacitat 47 

Nomenaments de tutor 12 

Assessorament  testamentari - notarial 28 

Consultes varies 82 

Total: 169 

Assessorament a  professionals 32 

Procediment incapacitat 56 

Nomenaments de tutor 49 

Assessorament testamentari - notarial 21 

Consultes varies 97 

Total: 223 
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CANALS DE COMUNICACIÓ 

 

Durant l’any 2010 hem utilitzat diversos canals de comunicació per tal de què ens coneguin 

com a fundació, és a dir, les nostres tasques i activitats que portem a cap. És del tot 

important aquest aspecte ja que amb una bona utilització d’aquests canals de comunicació 

proporcionem la informació necessària a tota la població en general sobre tots els temes 

relacionats amb l’activitat tutelar i la incapacitació  amb un únic objectiu: 

 

Donar a la societat una millor informació sobre el desconegut món de la tutela. 

Els canals utilitzats han estat els següents 
Nova pàgina web de la fundació  on donem informació sobre les notícies més importants 

que succeeixen a nivell d’entitat. També donem informació sobre el voluntariat fomentant així 

l’augment d’aquesta figura dintre de l’entitat. www.tutelarebre.org  

Bloc on aprofitem per felicitar a tots els nostres tutelats en els seus dies assenyalats. 
Memòria anual on informem sobre els aconteixements succeïts al llarg de l’any així com 

donem a conèixer els temes relacionats amb la tutela i incapacitació. 

Participació programa de TV a nivell territorial per difondre tots els temes relacionats amb 
la tutela i incapacitció.  http://www.lonada.com/centros/maior/36/Programa-dedicat-a-les-
tuteles-i-els-procesos-dincapacitacio.php 

Calendari anual on es sorteja la cistella de Nadal. 
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COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ 

Treballs en benefici a la comunitat (TBC): al llarg del 2010 s’ha col·laborat amb la 

Secció de Suport  a l’Execució Penal dels Serveis Territorials de les Terres e l’Ebre del 

Departament de Justícia. La nostra funció és acollir persones que han de realitzar TBC i 

distribuir-los en els serveis on estan atesos els nostres tutelats. 

Xerrades informatives sobre temes d’incapacitació i tutela a diversos serveis: 

Verge de la Cinta, Hospital Santa Creu, VIMA, residència d’avis de Mora, residència d’avis de 

Gandesa, serveis socials de base... 

Consell de residències: durant el 2010 hem entrat a formar part del consell de la 

residència Sant Miquel Arcàngel. 

Organització d’una xerrada 

informativa de salut bucodental 

de les persones amb discapacitat i 

necessitats especials amb els 

professionals del centre MQ de 

Reus. 

Servei d’assessorament i 

valoració: al llarg del 2010 hem 

col·laborat estretament amb aquest servei, donant-nos suport amb acompanyaments,  visites 

mèdiques, supervisió dels tutelats... 
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VOLUNTARIS 

Com a entitat tutelar no sols és el nostre 

deure cobrir les necessitats bàsiques dels 

nostres tutelats (menjar, roba, promoció 

de la salut...) sinó que hem d’anar més 

enllà ja que com a tutors legals hem de 

mirar pel benestar integral de la persona i 

intentar compensar totes les necessitats 

afectives i/o emocionals de tots els 

nostres tutelats: és aquí on les tasques dels nostres voluntaris adquireixen una especial 

importància ja que entenem la figura del voluntari com a un suport físic fonamental que 

contribueix a: 

� Potenciar les capacitats personals dels nostres tutelats. 

� Punt d’enllaç entre el tutelat i la seva participació activa en els recursos que ens ofereix la 

comunitat. 
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D’altra banda, cal esmentar que mitjançant l’acció del voluntariat, aquest realitza 

aprenentatges socials: coneix la realitat de les persones amb discapacitat i gent gran, viu 

amb elles les seves dificultats i progressos, comparteix i intercanvia opinions, sentiments... 

 

La tasca del voluntariat està estretament lligada amb els conceptes com solidaritat, llibertat, 

justícia i compromís ja que el voluntari és l’expressió d’aquests i altres valors, és el 

compromís per viure i ajudar a viure de manera normalitzada, des de la consciència de la 

injustícia fins l’esforç d’una ètica alliberadora. 
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SORTIDES I ACTIVITATS 

La Fundació, anualment, realitza dues diades lúdiques. Una es realitza a principi d’any i l’altra 

a l’estiu on l’objectiu principal d’aquestes és reunir tots els tutelats, promovent d’aquesta 

manera la participació ciutadana dels tutelats i possibilitar el coneixement mutu entre ells. 

Amb això es pretén millorar la qualitat de vida de tots els nostres tutelats potenciant l’accés 

normalitzat en les diverses activitats que ens ofereix la comunitat. 

A part d’aquestes sortides lúdiques anuals, la Fundació organitza diverses sortides a l’any 

enquadrades amb les seves dues àrees d’actuació: gent gran i discapacitats intel·lectuals.  

Aquest any la sortida d’hivern es va realitzar al restaurant de l’Encanyissada a Deltebre el dia 

4 de gener amb la participació de 33 persones. Ens ho vam passar d’allò més bé anant amb 

bici i observant la flora i fauna de la zona. 

El dia de Sant Jordi juntament amb els joves de 

la entitat vam anar a fer un vol pels carrers de 

la ciutat celebrant així aquesta diada tant 

important que reivindica la cultura catalana. 

També i juntament amb els joves de l’entitat, el  
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SORTIDES I ACTIVITATS 

El  dia 18 de Juny van anar a sopar i després a fer un tomb pels pubs de Tortosa. 

El 28 de Juny des del l’Hospital de la Santa Creu, es va organitzar una jornada lúdico festiva 

per celebrar Sant Joan on aprofitant la festa, la Fundació Tutelar de les Terres de l’Ebre hi va 

assistir. El mateix dia es van beneficiar tots els tutelats que pertanyen a l’àmbit de la gent 

gran en un dinar al restaurant del mateix hospital. 

El 25 d’Agost es realitza la sortida d’estiu anual al “Ecomuseu” on vam poder gaudir del petit 

món del Delta. Seguidament vam anar a dinar al “Deltarium” a Deltebre on van assistir unes 

35 persones. 

El 10 d’Octubre vam anar els joves de l’entitat a dinar al restaurant de la via verda on ens ho 

vam passar d’allò més bé!! 

El 14 d’Octubre la FTTE va organitzar un dinar de germanor a l’Hospital de la Santa Creu amb 

la gent gran de l’entitat. Seguidament vam comptar amb la presència d’un animador que ens 

va amenitzar la festa.  

D’altra banda, pel que fa a les activitats realitzades els joves de la Fundació Tutelar de les 

Terres de l’Ebre han participat en un projecte social anomenat Punt Omnia, d’accés a les 

noves tecnologies de la informació i  la comunicació promovent d’aquesta manera l’accés 

normalitzat als recursos oferts per la societat. 
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DATES ASSENYALADES: ANIVERSARIS I SANTS 

  Aniversaris Sants 

Maria M. V 20/01/1951 15 d’Agost 

Jesús M.V 20/01/1951 1 de Gener 

Teresa M.M 06/10/1942 15 d’Octubre 

Juan M.C 08/05/1949 24 de Juny 

Manolo C.A. 23/04/1950 1 de Gener 

Domingo T.V 13/03/1922 4 d’Agost 

Susanna S.U 25/05/1979 11 d’Agost 

Miguel M.J 05/09/1935 29 de Setembre 

Jordi B.L 14/03/1981 23 d’Abril 

Júlia R.C 28/11/1928 22 de Maig 

Xavi S.S 21/05/1988 3 de Desembre 

Carmen R.F 09/08/1977 16 de Juliol 

Celestino G.C 07/06/1937 5 de Novembre 

Xavi S.C 26/08/1969 3 de Desembre 

Antonio M.B 06/01/1917 13 de Juny 

Maria B.G 15/12/1924 15 d’Agost 
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Alberto N.M 30/05/1967 15 de Novembre 

Eugeni G.C 08/08/1946 13 de Juliol 

Mª Jesús N.M 13/04/1954 1 de Gener 

Lourdes F.M 26/05/1970 11 de Febrer 

Remedios L.B 21/03/1934 15 d’Agost 

Jaume S.F 30/07/1966 25 de Juliol 

Josefa G.T 16/01/1948 19 de Març 

Ana F.G 30/06/1965 26 de Juliol 

Teresa S.C 15/06/1914 15 d’Octubre 

José I.B 03/05/1933 19 de març 

Pearl M.W 15/05/1924 1 de novembre 

Salvador H.G 10/08/1929 6 d'agost 

Joaquina F.C 08/03/1925 26 de juliol 

Manuela T.J 12/10/1942 01 de Gener 

Francisco V.V 30/06/1944 4 d’octubre 

Joaquin C.R 23/09/1924 26 de juliol 

Ferran F.R 12/02/1991 30  de maig 
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GALERIA FOTOGRÀFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ens 
acompanyen 
els patrons. 

Potenciem la 
relació amb la 
família 

Incentivem la 
interacció entre 
tutelats 
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Celebrem tots 

plegats els dies 

assenyalats. 



 

Fundació Privada Tutelar de les Terres de l’Ebre. Telèfon i Fax 977597505  
 Carretera Tortosa-Aldea -C42- Km7. 43897 Campredó-Tortosa 

Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya núm.2061. NIF: G43761832. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Realitzem 
sortides a la 
comunitat. 
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  El nostre equip 
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Per últim, recordem a les persones que ens han deixat durant aquest últim any: 

 

Francisco Ayats Subirats 

Joan Balagué Marro 

Cinta Lleixa Asensio 

Maria Lopez Gómez 

Joaquim Guimerà Cardona 

Rosalia Rodríguez Gallardo 
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COL·LABORADORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TOTS ELS COL·LABORADORS QUE HAN REALITZAT 

DONATIUS DURANT L’ANY 2010 


