
Fundació Tutelar de les Terres de l’Ebre
Memòria anual | 2020

Fundació Tutelar Terres de l’Ebre
Av. Barcelona 52 - Baixos
43500 - Tortosa, Tarragona
977 59 75 05 / 637 31 07 46
tutelarebre.org

“T�baem  pos�t-� � cor”
� � � � � � � � � � � � � � �

ens han ajudat al llarg de l’any a fer la vida més fàcil als nostres tutelats
Aquestes empreses i entitats

Gracies!

El nostre agraïment també és per als col·laboradors particulars, voluntaris i anònims, que han realitzat donatius i contribucions al llarg de l'any
Responsabilitat social: Contacte amb nosaltres per rebre informació sobre com col·laborar amb la fundació. 

“T�baem  pos�t-� � cor”

TEIXITS
BERNABÉ

C/ MAJOR, 50 - ROQUETES - 977 501 349



Article de la direcció   3

Qui som    4-5

Posant-hi el cor   6-7

Destacats a la nostra web  8-15

Campanyes solidàries i entitat 16-17

Voluntariat    18-19

Involucra’t    20-21

L’any en números   22

Recordem    23

3

 

Ha estat un any dur, molt 

dur... un any diferent, 

complicat i ple de di�cultats, 

però com sempre dic en tot, 

s'ha de mirar la part positiva i 

tenir en compte que a nivell 

organitzatiu hi ha hagut un 

punt de partida i creixement 

no previst, sinó imposat, que 

com a entitat ens ha establert 

millores signi�catives i 

importants.
Ens hem hagut de 

reinventar i adaptar-nos a la 

situació del moment per 

poder atendre a Ies gairebé 

100 persones que ateníem i 

con�aven en nosaltres. 

Moltes d'elles es van quedar 

sense suports i sols ens 

tenien a nosaltres. Déu meu 

quins moments!!
No hem deixat mai de 

visitar-los, cobrir les seves 

necessitats i donar-los tot el 

caliu humà que els feia falta.

No ens ha estat fàcil, gens 

fàcil... ens han faltat molts de 

suports, és una realitat que 

vull deixar clar que no hem 

tingut, però el que si hem 

demostrat com sempre, és 

que la Fundació té un gran 

equip humà que treballa amb 

ells i per ells en totes les 

circumstàncies del moment i 

situacions per molt 

desfavorables que siguin.

Hem demostrat que la 

Fundació sempre hi és.

Vull deixar constància de 

tot cor, del meu reconeixe-

ment i agraïment, molt espe-

cial i sincer, per tots els treba-

lladors. Sense ells res seria 

possible.

�� � � � � � �� � � � � � �
Directora

Aquest any:

Direcció

SUMARI
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“La nostra missió és 
vetllar per la qualitat 
de vida d’aquelles 
persones de les quals 
tenim assumida la 
tutela o altre càrrec 
judicial”

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.
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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 de 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 web
L’any del teletreball

En l'entrada de l’estat d'alarma per una 
pandèmia mundial, ens hem vist amb la 
cessitat de reorganitzar-nos i adaptar-nos a 
les circumstàncies no volgudes.
Per aquest motiu, la Fundació Tutelar 
Terres de l'Ebre no ha parat en cap 
moment, encara que hagi estat 
teletreballant, per torns i equips, de donar 
tot el suport que s'ha necessitat.
S'ha intentat evitar el major risc possible 
per tota la situació de la COVID que s'ha 
viscut i es viu de fa més d'un any.
Aquest sector s'ha vist més in�uenciat en 
els tutelats que estant amb domicilis, vivint 
d'una forma autònoma.

S'ha de destacar que el nombre de persones 
tutelades que viuen a les seves cases, ha 
augmentat considerablement en els darrers 
anys, fet que ha produït un clar augment de 
les nostres intervencions, tant de caràcter 
social com econòmic.
Encara que haguem estat teletreballant, 
també hem estat al carrer, d'una manera 
personal i individualitzada en cada un dels 
nostres tutelats.
El treball a distància ens ha permès 
treballar en un lloc diferent de l'o�cina, 
sense deixar de banda, les reunions 
generals pel traspàs d'informació 
setmanal, que són tan importants, per 

totes aquestes intervencions esmentades. 
La utilització dels nous mitjans informàtics 
ha permès millorar les comunicacions de 
forma remota.
Amb la població vulnerable que treballem, 
s'ha apro�tat aquest mitjà, per tal de seguir 
amb contacte amb ells, per videotrucades, 
ja que ens ha preocupat molt el seu estat i 
sobretot, haver-nos assegurat de que no 
els hagi faltat de res en l'àmbit de primeres 
necessitats.
Val a dir, que se'ns ha fet difícil no poder 
donar-los abraçades, acariciar-los o 
besar-los, oferint-los aquest caliu humà 
que ens caracteritza.
Hem intentat, que aquests espais de distan-
ciament no s'hagin viscut com a limitats 
sinó s'han combatent per aquestes fronte-
res emocionals que ens hem trobat i 
deixant-les �uir amb seu dia a dia.

L'enyorança ha sigut el primer sentiment 
que probablement hagi sortit re�ectit.
S'ha necessitat un bon benestar mental i 
emocional -emoció, pensament i acció- 
hagin anat en la mateixa direcció.
Més que mai hem sigut perseverants, 
continuant cap endavant i no rendint-nos 
malgrat les di�cultats, ajudant a millorar 
les seves capacitats per augmentar 
l'autoestima de cada individu.
Un futur incert, però tots ens hem 
mantingut units en una sola direcció.

MOLTES GRÀCIES a totes les persones que 
sou al nostre entorn que heu fet possible 
que això s'hagi dut a terme.
Treballem amb el cor i amb l'esperança que 
tot això passi prompte i ens puguem 
abraçar tots plegats. Amb ells i per ells, 
treballem posant-hi el cor!   
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Que bonic és veure com 
disfruta pintant la nostra 
Mª Jesús! Tot i saber que té 
el seu caràcter com 
tothom i de vegades pot 
acabar en la nostra 
paciència, la realitat és que 
moltes vegades té la 
menjaries. I és que quan es 
posa dolça i agradable és 
capaç de transmetre amb 
el seu somriure una 
felicitat que s’encomana!!

Treballant amb
les famílies

10

Que s'entén per felicitat?

"Vivència subjectiva 
d'un estat d'alegria i 
benaurança permanent 
o estable. L'alegria és 
l'exteriorització de la 
satisfacció del viure, 
mentre que la 
benaurança és la 
vivència interior de 
l'alegria, de la qual 
prové.
La felicitat més aviat 
acompanya a l'acció 
humana, a conseqüència 
d'ella, i aquesta tendeix a 
�nalitats directament 
assequibles. Per això 
difícilment pot dir-se 
sobre ella més del que va 
indicar Aristòtil: tots els 
homes tendeixen a la 
felicitat, però no tots 
estan d'acord quant a 

poder dir què és. Només 
se l'experimenta de 
forma passiva, de les 
accions que els desitjos, 
la imaginació, el 
coneixement o les 
creences ens permeten 
pensar que estan 
ordenades a la felicitat. "

Un clar exemple és 
l'Àngel, que amb poc 
sempre treu el seu gran 
somriure! Deixem la 
foto, perquè tots 
vosaltres ho pugueu 
valorar per vosaltres 
mateixos.
Ens ompli d'alegria, 
poder proporcionar-los 
moments que siguin del 
seu grat pels nostres 
tutelats.

Avui amb el nostre Xavier hem 
establert contacte amb la seva 
família i no podeu imaginar el 
content que s’ha posat!!
Com sempre, busquem el millor per 
ells i com no, vincular-los amb els 
millors entorns pel seu bene�ci 
emocional.
Continuarem treballant amb ells i 
per ells, sempre des del cor!

I que bonic
els seus somriures

Creem nous vincles
Visitem a la Rita que viu a Mora 
d'Ebre. Fa poc que ens 
coneixem i tot i tenir uns inicis 
complicats a causa de la falta 
d'acceptació al personal de la 
Fundació, a poc a poc, ens hem 
anat coneixent i establint un 
vincle amb ella. Com sempre 
ens hem compromès a 
ajudar-la amb el que pugui 
necessitar i no abandonar-la 
mai. Malauradament és una 
persona que s'ha sentit molts 
cops enganyada i que no se l'ha 
ajudat. Li hem manifestat que 
ens doni l'oportunitat de 
conèixer-mos i con�ar amb 
nosaltres que no li fallarem.

Agafar con�ança amb la Rita 
ens permetrà treballar per a ella 
i per poder cobrir les seves 
necessitats, per a què en un 
futur, esperem que proper, 
puguem aconseguir que el seu 
dia a dia sigui una mica millor.
Com és habitual, en dates 
assenyalades apro�tem la visita 
per celebrar el seu sant, i com 
podeu veure amb la foto, es 
mostra molt agraïda i contenta 
pel regal.
Feia molt de temps que no rebia 
una mostra d'afecte i transmetia 
o manifestava tant de caliu 
humà. No et fallarem Rita!!

DESTACATS A LA WEB

10 11



10

SORTIDES I ACTIVITATS

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

Un dia molt especial i esperat 
per a tots, ja que podem 
gaudir de la naturalesa del 
Delta amb la companyia dels 
nostres tutelats.

Moltíssimes gràcies a tot l'equip 
de "La casa de Fusta" per acollir 
aquest esdeveniment i com 
sempre �ns l'any vinent!

Dinar de Nadal a
la Casa de Fusta
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Pujada a

la foradada

Ahir va ser un dia molt 
important per a el nostre 
voluntari Xavier i també per a 
les nostres Terres!
Xavier ha sigut la primera 
persona adulta amb diversitat 
funcional que ha pujat a la 
Foradada!
Sabeu com?
Una cadena humana de gent 
increïble van assumir el repte 
físic i mental de pujar a la 
Foradada amb el Xavier.
El testimoni del seu voluntari 
Lluís, amb qui participa 
activament a totes les curses 
del Running Series de la 
temporada ho diu tot:
“No tinc paraules, amb això 
demostrem que no hi ha límits, 
regalem emocions, és la 
primera vegada que es puja a 
una persona així a les nostres 
terres”
No ens cansarem mai de 
donar-te les gràcies Lluís!

El passat diumenge 16 de Febrer es va 
celebrar el dinar organitzat per 
l'Hospitalitat de Lourdes, que consistia 
amb la celebració d'una missa a la Catedral 
de Tortosa i per �nalitzar la jornada un 
dinar amb tots els assistents.
Alguns dels nostres tutelats van voler 
assistir-hi, n'hi ha que ja de forma habitual 
i alguns per primer cop, però tant uns com 
els altres ens expliquen que s'ho van 
passar d'allò més bé, van menjar, van ballar 
i sobretot van gaudir d'aquesta festa.

Dinar de 
l'Hospitalitat 
de Lourdes

De manera quinzenal, els 
tutelats que es troben 
ingressats a la residència 
de la Santa Creu de Jesús, 
es bene�cien d’una 
teràpia amb gossos. En 
aquestes sessions es 
treballen diferents àrees: 
relació, psicomotricitat, 
nivell cognitiu, afectivitat, 
entre d’altres.
Com podeu observar, una 
imatge val més que mil 
paraules!

TAG
Sessions de teràpia amb 
gossos amb els tutelats 
de Jesús
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CAMPANYES
SOLIDÀRIES
i entitat

Juntament amb els professionals de la 
Creu Roja, hem treballat diverses 
qüestions relacionades amb la 
renovació de passaports i DNI d'altres 
països, per tal de que tots els nostres 
tutelats tinguin la seva documentació 
en vigor. Des de la Fundació, apostem 
per un treball integral de les persones 
que atenem i una part d'aquest treball 
és tenir la seva documentació en vigor.
Recalquem i agraïm la importància de 
treballar amb xarxa i de manera 
interdisciplinar amb les diferents 
entitats del territori.

Gestions Notarials

La vida fa el seu curs i de vegades perdem 
un ser estimat, des de la Fundació Tutelar 
Terres de l'Ebre acompanyem als nostres 
tutelats en tot el procés que això comporta.
I una de les coses que cal fer en aquestes 
ocasions és passar per ca el Notari!
Treball conjunt entre família, Notaries i 
Fundació Tutelar de les Terres de l'Ebre per 
tal de dur a bon terme les gestions que 
bene�cien els nostres tutelats.

No Som Invisibles

Aquest any, de cara al 3 de 
desembre, Dia Internacional 
de les Persones amb 
Discapacitat, des de Dincat, 
impulsen la campanya “No 
Som Invisibles”, per denunciar 
el desconeixement que hi ha 
entorn el nostre col·lectiu.
Després de mesos d’una 
di�cultat i complexitat 
extrema pel sector, 
l’objectiu del 3 de desembre 
2020 és VISIBILITZAR el 
col·lectiu amb un TO 
REIVINDICATIU, posant a les 
PERSONES al centre. Aquest 
2020, s’ha fet evident que, 
tant políticament com 
socialment, hi ha una gran 
desconeixença entorn les 
persones amb discapacitat 
intel·lectual.
Una desconeixença que 
porta a situacions 
discriminatòries i polítiques 
insu�cients que ens 
allunyen de la Convenció 
sobre els Drets de les 
persones amb Discapacitat 
de la ONU i, en cap cas, ens 
de�neix com una societat 
inclusiva, compromesa i 
responsable.

El passat 1 de desembre del 2020 
va ser el GIVINGTHUESDAY, 
moviment global sense ànim de 
lucre que promou la solidaritat 
entre persones, organitzacions i 
empreses.

El missatge que es va voler fer 
arribar per part de la Fundació 
Tutelar, era fer un donatiu per 
donar suport als nostres tutelats. 
Vam destinar tot els esforços per 
poder aconseguir menjar i omplir 
les neveres per les persones més 
necessitades mitjançant la 
plataforma Migranodarena i amb 
nom del repte “Ens ajudes a omplir 

la nevera dels nostres tutelats?”.
A més totes aquelles persones 
que també van voler 
participar-hi, però la tecnologia 
podia ser un handicap, també es 
van poder adreçar-se a la seu de 
la Fundació ubicada al C/ 
Barcelona, 52 baixos de Tortosa, 
per tal de fer el donatiu en mà.
Vam estar oberts a totes les 
possibilitats per fer feliç aquestes 
persones que presenten 
di�cultats per aconseguir 
l’alimentació bàsica per la seva 
vida diària.
Uns dels canals de difusió que va 
estar presents, a part de les 

nostres xarxes socials, facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube, va 
ser el Canal Terres de l’Ebre, per 
explicar tot el projecte que es va 
d’ençà.
 
Si més no, seguim treballant per 
ells, sumant reptes. Cada any 
se’ns plantegen diverses 
possibilitats i entre elles, s’està 
treballant amb el torneig de 
pàdel solidari.
Tothom sabem que aquesta 
pandèmia ens ha fet aturar el 
ritme però que seguirem 
treballant per poder tirar-ho 
endavant.

Treballem de 
manera 
interdisciplinar  
amb altres entitats 
del territori
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Us esperem voluntaris!
Va per davant el nostre agraïment i reconeixement a 
tots els nostres voluntaris actuals. Però avui com 
exemple, difusió i per que us animeu, us volem 
presentar i apro�tar per donar-li la benvinguda a la nova 
voluntaria Mireya que vol compartir part del seu temps 
amb els nostres tutelats. Desde la Fundació li estem 
molt agraïts i esperem poder gaudir de la seva ajuda 
durant molt temps. Moltes gràcies Mireya!!

Jornades tècniques 
de l’Institut de l’Ebre

Benvingudes 
voluntàries!
Carla i Kim s’han incorporat com a 
voluntàries a la nostra entitat. Els agraïm 
molt sincerament el temps i suport que 
oferiran als nostres tutelats. Estem 
convençuts que elles també faran un 
gran aprenentatge amb ells i rebran 
moltes lliçons de vida.
Benvingudes!!!

Des de la FTTE volem fer un reconeixement als nostres voluntaris i 
voluntàries i agrair la seva generositat, participació i suport a la 
nostra entitat. Per què tot i el delicat moment que estem vivint en 
què estem angoixats, con�nats i en alguns casos �ns i tot aïllats, els 
nostres tutelats segueixen rebent la companyia, caliu i complicitat 
dels voluntaris que hi mantenen el contacte de forma continuada 
per mig del telèfon, trucades i videotrucades que distreuen, 
uneixen, animen i omplen d'esperança i felicitat els cors.
Moltes gràcies a tots pel vostre temps i dedicació, feu una gran 
tasca! Sou grans!!

Ahir, les nostres voluntàries van participar 
com a ponents a les Jornades Tècniques de 
l’Institut de l’Ebre oferint als alumnes del 
centre una xerrada sobre la Fundació i sobre 
el voluntariat.
Hem de dir que ho van fer súper bé, i que 
estem immensament agraïts per la seva tasca, 
tant a nivell setmanal, com la que ens van 
mostrar ahir; un clar exemple de com fan la 
seva feina i la implicació i esforç que posen 
per la seua part de manera desinteressada.
La jornada va servir per a que els alumnes del 
centre, estudiants del cicle “Atenció a les 
persones en situació de dependència” i el 
cicle “Integració Social”, sàpiguen que a la 
nostra Fundació poden fer un voluntariat i la 
tasca que es realitza a nivell de Terres de 
l’Ebre.
Finalment, dir que al �nal de la jornada, 
quatre dels alumnes es van apuntar per 
iniciar el voluntariat amb nosaltres i estem 
molt contents de poder continuar oferint i 
ampliant la nostra xarxa de voluntaris!
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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 a 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’impreg-
nes 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 dóna 1 euro al mes

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

Més opcions:

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

tutelarebre.org/col·labora

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

� � � �� �
VOLUNTARI

T’agrada el que fem?  Involucra’t!
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l'any en números En el nostre record 
les persones que 
ens han deixat 
aquest últim any

Ramón Pros Radua
Julia Ferrando Jornet
Francisco Bernal Sabaté
Jordi Moreso Rodriguez
Juan Navarro Sanchez
Francisca Ferre Vila
Manuel García Carmona
Joaquin Lapeira Pegueroles
Ramón Cuadrat Domenech
Rafaela Segura Rallo
Antoni Domini Bonavida
José Figueres Bonet
Juana Balfego Margalef
Gabriel Pujol Albesa
Antonio Mata Bergos
Emilio Tomás Aragonés Cid
Josefa Gas Tafalla
Martín Grané Vidal
Tomas Andreu Rodriguez
Carmen Boix Queralt
Jose Panisello Agramunt
Hector Ardit Franch
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DISCAPACITAT I GENT GRAN
DISCAPACITAT GENT GRAN

Tancament
de l’excercici 
2019-2020

En aquestes grà�ques 
podem veure en les dades 
dels darrers 5 anys, un 
creixement dels càrrecs 
tutelars no molt signi�catiu 
�ns a l'any 2019.

L'any 2020 malauradament 
ha sigut un any en el qual 
degut als efectes de la 
COVID-19 no ha hagut altes 
durant el període de temps 
en què els jutjats han estat 
tancats i al mateix temps 
hem hagut de patir la 
pèrdua de tutelats a causa 
de la malaltia.
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tutelarebre.org

“T�baem  pos�t-� � cor”
� � � � � � � � � � � � � � �

ens han ajudat al llarg de l’any a fer la vida més fàcil als nostres tutelats
Aquestes empreses i entitats

Gracies!

El nostre agraïment també és per als col·laboradors particulars, voluntaris i anònims, que han realitzat donatius i contribucions al llarg de l'any
Responsabilitat social: Contacte amb nosaltres per rebre informació sobre com col·laborar amb la fundació. 

“T�baem  pos�t-� � cor”

TEIXITS
BERNABÉ

C/ MAJOR, 50 - ROQUETES - 977 501 349




