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Dinar de Nadal a Casa de fusta.
Un dia a natura del Delta de l'Ebre.

Hem portat a part dels nostres 
tutelats a la sortida anomenada "El 
nadal pren color".

Informant a la Terra Alta i Ribera 
d'Ebre.
Ens hem desplaçat al Consell 
Comarcal de la Terra Alta i de la 
Ribera d'Ebre per tal d'informar de la 
nostra entitat i posar-mos a la seva 
disposició.

Assistim a la presentació de la 
campanya per prevenció dels 
abusos a les persones en 
discapacitat intel·lectual.

Mossos d'Esquadra i Dincat.
Presentació de la campanya per 
prevenir els abusos a persones amb 
discapacitat intel·lectual.

Sopar de joves.
Una nit inoblidable amb els tutelats 
més joves de la Fundació. Regals, 
música, bon menjar i sobretot molt 
d'amor!

Sortida lúdic-festiva anual en l'àmbit 
de la discapacitat.
Aquest estiu anem a Tivenys on 
gaudim del riu i la seva història.

Segon taller des de Fundació Tutelar 
amb els Mossos d'Esquadra.
"Taller preventiu: Odi i 
Discriminació persones amb 
discapacitat. Sóc com sóc".

Formació "Escola de voluntariat" a 
Barcelona.

Hem assistit a la celebració del 
Centenari de CaixaBank a Tortosa 
com a entitat invitada i perceptora 
d'Obra Social "La Caixa".

Comiat de Marta Torra Moreno.
Ha estat membre del Patronat de la 
FTTE els darrers 6 anys.

Assistim a l'Espai de re�exió d'Ètica 
del Dincat a Barcelona on debatem 
aspectes ètics que afecten la vida 
quotidiana de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i que 
poden generar canvis que millorin i 
ampliïn els seus drets.

Plenari d'Entitats Tutelars a 
Barcelona.

Des de la Fundació participem en el 
Programa de Suport a les Persones 
Grans "Sempre Acompanyats".
La trobada ha estat a Caixa Fòrum a 
Barcelona.

Xerrada d'Apasa a la Fira d'Amposta. 
Reconeixement molt merescut als 
participants a la Xarxa Humana: 
junts ho hem aconseguit! El nostre 
Àngel emocionat i content ha 
recollit el reconeixement a la seva 
valentia i esforç.

Resum de l’any



fem la fundació:

 

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 necessitin.

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”

4

� � � � � � � �
Presidenta:   Mercedes Cid Martínez Aguado
Vice-presidenta:  Lluïsa Poy Barberà
Secretària:    M. Paz Rodríguez Rodríguez
Vocals:     Anna Algueró Caballé
      RosaMari García Queralt
      Rosana Giner Ruiz
      Mercedes Pla i Cid
      Immaculada Reverter Ejarque
      Marta Torra Moreno
      Zoe Pons Ventura

� � � � � � � �
Yolanda Cardona

� � � � �� � � � � �
Eva Sanchez
Christian Sebastián
Núria Verges
Marta Masia
Thais Farnos

� � � � �� � � � � � � � �
Sanchez Mediana SL

� � � � �� � � � � � � � � �� �� � � � � � � � � � � �  �
Mercé Rodriguez
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Carlos Solé
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“T�baem  pos�t-� � cor”
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.

Sí, és cert, és una feina. Però aquesta es pot fer de moltes formes i totes són 
correctes segurament, però us ben asseguro que des de la fundació tot el 
personal que hi treballa té una essència 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”.
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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 la presa de decisions i fer-los 
arribar el nostre afecte i carinyo.
Ens encanta compartir aquests moments tan 
especials 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 compartim a continuació 
són les nostres breus destacades d'enguany.
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Destacats a la nostra web
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Durant els primers dies de 
l'any, hem portat a part dels 
nostres tutelats a la sortida 
anomenada "El Nadal pren 
color".
Van passejar pel centre de 
Tortosa, i van poder sentir 
l'ambient nadalenc prop de la 
pista de gel, van prendre una 
rica xocolata calenta amb 
pastes en una cafeteria de la 
zona.
Aquest tipus de sortides, els 
motiva molt per l'especial que 
els resulta i l'alegria que 
suposa veure les llums de 
Nadal.

El Nadal pren color en la nostra gent gran

Amb tu i per a tu!
Aquest matí ens hem 
desplaçat tot l'equip de treball 
al complet per poder treballar 
amb la Maria. La Maria fa poc 
que està amb la nostra família 
i necessitem mostrar-li que 
per nosaltres ja és una més 
amb qui volem passar-ho bé i 
sobretot vetlla per tot el que 
ella necessiti. Com sempre ens 
ha ensenyat una lliçó de vida, 
hem compartit una gran 
conversa i millors sel�es! La 
Maria està feta una artista amb 
els sel�es! Ens ho demanava 
ella! Gràcies, Maria per fer-nos 
riure!

En el dia d'avui ens hem 
desplaçat al Consell Comarcal 
de la Terra Alta i de la Ribera 
d'Ebre per tal d'informar de la 
nostra entitat i posar-mos a la 
seva disposició. Han estat 
unes xerrades destinades als 
professionals en l'àmbit social. 
A part del contingut teòric 
evident, hem compartit espais 
de posada en comú a nivell 
pràctic per tal de buscar alter-
natives a les di�cultats que 
ens han plantejat. Han estat 
unes trobades molt positives 
per tots plegats i sobretot en 
previsió de futur i necessitats 
de les persones.
Com sempre diem "La Funda-
ció al teu servei"!

Informant
la Terra Alta
i Ribera d'Ebre

Sortim amb el Xavier de compres!
El passat dimecres vam sortir 
amb el Sr. Xavier de compres 
per Mora d'Ebre, potenciant la 
seva autonomia i la seva capa-
citat de decisió, entorn de la 
seva vida diària, esperem que 
l'escollit sigui benvingut 
aquest estiu, i ho puguis 
gaudir molt, i �nalitzem la 
sortida amb un vermut!!!!!!
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Destacats a la nostra web
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Aquest divendres, hem iniciat 
els tallers que ofereixen els 
cossos de seguretat, els Mossos 
d'Esquadra de Tortosa, per 
seguir aprenent i treballant 
junts. Ens han explicat d'una 
manera clara com podem 
protegir-nos de tota aquella 
gent que no respecta les 
diferències dels altres... Perquè 
discapacitat només vol dir tenir 
una capacitat diferent i com 
diem nosaltres a Fundació, i si 
pensem, tots tenim alguna 
cosa que ens fa diferents. Així 
que, seguirem promovent el 
respecte i treballant posant-hi 
el cor per arribar on faci falta.
Ens han donat la possibilitat 
d'ensenyar-nos la comissaria, 
els seus llocs de treball, els 
vehicles que utilitzen, fent-nos 
partícips com a ciutadans que 
segueixen al nostre servei. 
Volem agrair als 4 agents que 
han estat amb nosaltres fent la 
xerrada i ens han dedicat el seu 
temps. Segur repetirem! 
Moltes gràcies!

Taller preventiu: Odi i discriminació
 persones amb discapacitat. Sóc com sóc. 

Sopar de joves

Resum del que va ser una nit inoblidable amb els tutelats més joves de la Fundació.
Regals, música, bon menjar i sobretot molt d’amor!

De visites amb la Carme
Seguint amb el nostre dia a dia, aquest dimecres 
vam anar per Amposta de visita mèdica amb la 
nostra estimada Carme. Després de moltes 
re�exions entorn la salut, vam fer una petita parada 
per celebrar el seu sant, que va ser aquest dilluns 16 
de juliol, ella molt contenta i agraïda. Tot i aquesta 
"paradeta" seguirem treballant entorn la millora de 
la seva salut.
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Dinar de Nadal
a "Casa de Fusta"

Un any més vam poder gaudir d'un dia 
amb els nostres tutelats rodejats de la 
natura del Delta de l'Ebre.
Un any més hem compartit aquest dia 
amb ells i gaudint igual o més que ells de 
la gran família que som la Fundació Priva-
da Tutelar Terres de l'Ebre.

Destacats a la nostra web
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Dinar de Nadal
a "Casa de Fusta"

Destacats a la nostra web
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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
2017-2018

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

Angela Martí Sastre

Cinta Miró Gimeno

Enric Balaguer Poy

Eva Maria Jimenez Gonzalez

Francisco Llop Llop

Francisco Viñolas Viñolas

Jorge Morales Godos

Ma del Señor Sánchez de la Cruz

Miguel Moliné Jiménez

Providencia Valles Baiges

Ramón Ventura Estrada

Rosa Llisterri Montins

Teresa Sagrista Monteso 
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