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Un any més tornem a visitar la Casa 
de Fusta amb tota la família de 
Fundació!

Celebrem els 12 anys de col·labora-
ció amb el Restaurant l'Estany.

Celebració de 50 anys de casats de 
Vicent i Carme.

Assistim a l'esdeveniment de e-for-
ma't events: "El poder positiu del 
canvi" amb el conferenciant Mago 
More.

Treballant les Pretuteles en aquest 
cas estan inclosos al programa 
"Sempre Acompanyats" que realitza 
Creu Roja i l'Obra Social "La Caixa".

Signatura de l'Acord de Participació 
en el Programa formalitzant així el 
nostre treball amb Creu Roja junta-
ment amb altres entitats i associa-
cions de la ciutat. "La Fundació al teu 
servei".

Assistim a la creació de la guia d'ac-
tuació contra el maltractament a les 
Persones Grans de les Terres de 
l'Ebre.

La Fundació Tutelar Terres de l'Ebre 
rep el Premi Solidaritat 2019 per part 
de l'Il·lustre Col·legi Advocats i Advo-
cades de Tortosa.
Participem en la Jornada "Acom-

panyament i Autonomia. Reptes de 
la societat" organitzada per la 
Fundació La Tutela.

Obra Social de "La Caixa" col·labora 
amb la Fundació Tutelar de les Terres 
de l'Ebre amb el nostre projecte 
"Sortida d'estiu".

Hem participat en el Projecte 
Servei Comunitari Institut Cristòfol 
Despuig.

Referents tutelars i direcció van 
assistir a un grup de suport social 
organitzat pel Centre de Documen-
tació de Serveis Socials al Consell 
Comarcal del Montsià.

Sopar de joves: Cada any organit-
zem una sortida per als nostres tute-
lats més joves. Sopem tots junts per 
a després sortir a ballar!

Sortida d'estiu: Aquesta vegada 
hem visitat Gandesa i hem fet una 
visita guiada pel seu celler.

Captació de fons a la Fira de la 
Clementina de Bítem!

Trobada de Fundacions de Tarrago-
na i Terres de l'Ebre.

La cadira de l'Àngel: Campanya del 
GivingTuesday.
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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 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”
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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”.



Tot el que fem per ells al llarg
de l’any a un mateix lloc:
tutelarebre.org
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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 
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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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Ens agradaria donar les GRÀCIES en veu alta a l'Associació 
de Joves de Bítem, ja que han recaptat 150 € per a la 
nostra Fundació durant el cap de setmana a la Fira de la 
Clementina de Bítem.
Una iniciativa que va tenir la nostra voluntària Nerea 
Caballé i de la qual estem immensament agraïts per la 
feina que fa sempre per la Fundació desinteressadament!
Tant de bo, hi hagués més gent com tu a aquest món!
Moltes gràcies Nerea i moltes gràcies Associació de Joves 
de Bítem!

Captació de fons a la
Fira de la Clementina de Bítem!

Destacats a la nostra web
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Celebració de 50 anys de casats
de Vicent i Carme
Divendres passat a la tarda assistim a un acte a l'Ajuntament de 
l'Aldea per commemorar els 50 anys de casats del Vicent i 
Carme. Ha estat un acte molt emotiu on han pogut gaudir d'una 
bona estona de la gent de l'Aldea, municipi que tant estimen. En 
aquest acte la Fundació ha estat amb ells i els hem acompanyat 
en tot moment. 

Dret a vot de les persones
amb discapacitat
Acompanyant a exercir el seu dret a vot a les persones 
incapacitades; una acció que fa molt temps es demanava, 
però no es podia donar resposta, ja que la situació jurídica 
no ho permetia.
Us deixem constància de la grati�cació personal de la 
nostra María Luisa.

Paüls, petit viatge amb il.lusió!
Arriben les èpoques de Nadal, on sempre des de la Fundació 
intentem cobrir aquests dies en familia i/o peticions dels 
propis tutelats.
En aquest cas, el Lluís, feia molt de temps que li rondava pel 
cap anar a Paüls, per coneixença i amics dels veïns del seu Barri.
Vam estar per Sant Roc, on recordava haver estat quan era 
petit, però no havia tornat a estar. Per acabar, vam estar cami-
nant pels carrers costaners del mateix poble, amb la sorpresa 
grata de poder estar una estona amb els seus veïns de Tortosa.
Petites sorpreses que fan goig veure els grans resultats de 
felicitat i d'amor per ells.

Pla Estratègic de Serveis
Socials 2020-2024
Assistència de la Fundació a la sessió de debat 
respecte a l’inici del procés participatiu del Pla 
estratègic de Serveis Socials 2020-2024.
Ha estat una sessió molt intensa amb molts 
professionals del territori de les Terres de l’Ebre 
per tal de debatre, interaccionar plegats i fer 
re�exió de les diferents realitats que tenim. Es 
busca un Sistema Català de Serveis Socials univer-
sal, proactiu i preventiu que potenciï la interven-
ció en l’entorn pròxim i en la comunitat, que 
fomenti la participació activa, exercici dels drets i 
personalitzi una intervenció integrada.

Vetllant i potenciant
sempre a la persona
Com veieu el nostre Ferran està d'allò més content quan 
realitza accions per ell mateix, com és el cas de recarregar 
la seva targeta de bus a la Hife per quan ve ell sòl els caps 
de setmana al domicili familiar. I és que costa tan poc 
obtindre un somriure de la seva part i és tan grati�cant 
per nosaltres que ens tenen el cor robat!
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Dinar de Nadal
a "Casa de Fusta"

Destacats a la nostra web
Potenciem la seva autonomia!
Una de les coses que intentem potenciar cada dia més a la 
Fundació és la pròpia autonomia dels nostres tutelats. Aquí un 
gran exemple d’aquesta tasca, un viatge amb parella pel seus 
propis peus i mitjans. La Susana i l’Hèctor estan passant una 
setmana meravellosa a Tenerife i per això us volíem ensenyar 
aquestes fotos per a que veieu que qui vol pot i pot fer-ho molt 
bé! Estem molt orgullosos de vosaltres! Que acabeu de passar 
una setmana genial! Us estimem!

El passat divendres 22 de febrer l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advo-
cades de Tortosa va lliurar a la Fundació Tutelar de les Terres de 
l'Ebre el Premi Solidaritat 2019. La Junta de Govern del Col·legi, en 
sessió del dia 22 de gener, va acordar concedir el premi per la tasca 
que desenvolupem envers terceres persones.
Des de la Fundació estem molt contents pel reconeixement rebut i 
els agraïm públicament l'aportació econòmica rebuda que serà 
destinada íntegrament envers els nostres tutelats i necessitats 
detectades.

Ja l'any passat vam iniciar un treball amb Creu Roja participant 
activament al Programa Sempre Acompanyats, Soledat no Volguda. 
Un programa de suport a les persones grans. Avui hem realitzat al 
saló de ple de l'Ajuntament de Tortosa la signatura de l'Acord de 
Participació en el Programa formalitzant així el nostre treball amb 
Creu Roja juntament amb altres entitats i associacions de la ciutat. 
Un treball de caire comunitari que ens omple de satisfacció i rea�r-
ma un dels nostres lemes:
"La Fundació al teu servei".

La FTTE rep el Premi Solidaritat 2019 per part de 
l’I.lustre Col.legi Advocats i Advocades de Tortosa

Signatura de l’Acord de Participació 
amb Creu Roja

Que bonic és quan entre ells es visiten i ens mostren l'afec-
te que es tenen. Des de la Fundació hem aconseguit que 
tots plegats es considerin de familia i per això estem molt 
orgullosos!! Treballem posan-t'hi el cor i en imatges com 
aquestes es re�exa.

Som com una familia:
Orgull dels nostres tutelats

Avui hem presentat diferents casos a les nostres volun-
tàries per tal de poder bene�ciar als nostres tutelats. En 
aquest cas i per proximitat són la Natàlia i Nerea totes 2 de 
Jesús. Aquestes ja fan voluntariat de fa molt temps i tenen 
assignat a diferents persones, però al comentar-los que hi 
havia varis tutelats del seu mateix poble que crèiem que 
tenien molta necessitat d'afecte i atenció, ens van mani-
festar l'opció de poder també ajudar-nos. La veritat és que 
la presentació per part de tothom ha estat molt grati�cant 
i estem molt contents... sobretot els nostres tutelats. 
Moltes gràcies de cor voluntàries per la tasca que realit-
zeu!!! Se us estima.

Treballant amb els
nostres voluntaris

Acompanyem a les nostres persones que tenim assignada la 
pretutela i vetllem pel seu futur.
En aquest cas estan inclosos al programa "Sempre Acompan-
yats" que realitza Creu Roja i l'Obra Social "La Caixa" per pal·liar 
les situacions de soledat no volguda en les persones grans.
Avui realitzem entrevistes conjuntes i visites plegats.
Com sempre, la Fundació al teu servei!!

Treballant les Pretuteles
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Fer-se voluntari no només signi�ca donar companyia a les persones amb necessitats, signi�ca, 
donar un suport emocional molt gran aquesta persona, que et permet establir lligams afectius amb 
persones que tenen aquesta carència. A part t’enriqueix molt com a persona, ja que t’impregnes de 

les seves històries de vida i les seves experiències. Tota aquesta dedicació de cara a les persones 
ateses, es veu recompensada per l’afecte i l’agraïment que et demostren. 

Pots passar de pàgina
o ajudar fent un donatiu
a la nostra causa aquí
i ara mateix
Escaneja aquest codi amb el teu telèfon
movil i fes el teu donatiu individual o
periòdic. Tu tries!

I jo que
puc fer ?

Fes-te Teamer dona 1 euro al mes

A través d'aquesta eina només es permet donar
un euro com a màxim mitjançant dèbit bancari
o transferència per targeta sense comissió.

Més opcions:

Entra a la nostra web i tria la modalidat que més
et convigui

tutelarebre.org/col·labora

Tens dubtes? Truca'ns al 977 597 505
o escriu al 637 310 746 i les resoldrem.

� � � �� �
VOLUNTARI

UNEIX-TE
� � � � �� � � � � � �� � � �� � �� � � � � � �
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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
2018-2019

L’any en números Persones
que ens

han deixat
durant aquest

últim any

Gertrud Ede

Alejo Garcia Parreño

Alberto Roe Roig

Julian Hierro Comes

Rosa Porcà Fonollosa

John Michael Spinks

Manuel Gracia Agüera

Teodora Sánchez Fernández

Agustina Martinez Diez

José Sabaté Curto

Jose Maria Boque Poblet

Maria Teresa Mosegui Montagut
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