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Presentació Equip

Patronat

Aquest any 2020, malgrat l’impacte que a tots nivells ha
suposat la pandèmia del COVID 19, la nostra entitat ha continuat
en la línia de progressió dels darrers anys. Tant pel creixement
del nombre de persones acompanyades com per la
consolidació de la seva estructura organitzativa.

I precisament d’aquests àmbits voldria destacar alguns
aspectes que considero han caracteritzat aquest any i, de ben
segur, continuaran fent-ho en el futur proper de la nostra entitat.
En primer lloc, una major diversitat de la realitat de les persones
que acompanyem, tant pel que fa a la necessitat de suports
com del seu entorn. A tall d’exemple, sols el 25% de les altes
de 2020 eren usuàries d’alguna de les nostres entitats
prestadores de serveis fundacionals. En segon lloc el
creixement constant de l’equip tècnic amb dues noves
incorporacions durant 2020 per poder donar resposta a la
necessitat creixent d’atenció a les persones i funcionament de
l’organització. I, finalment, el  convenciment i compromís per
part de tots els membre de la Fundació, professionals i òrgans
de govern, d’engegar un treball de reflexió col·lectiva que
culmini en la elaboració del Pla Estratègic 2025 de la nostra
fundació.

Els reptes que se’ns obren son apassionants però també
exigents. Per això hem considerat convenient que professionals
externs de l’àmbit de la consultoria estratègica, ens
acompanyin per a que aquest camí diàleg i futur sigui el més
reeixit possible.

Amb aquest esperit hem completat aquest any inoblidable: de
confinats a entusiasmats pels reptes de futur.
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Pere Grau - President de la Fundació

En un any excepcional en que la pandèmia del
COVID-19 ho ha condicionat tot, persones i
entitats excepcionals han fet coses excepcionals
per a que tothom  pogués rebre l’atenció, el suport
i l’escalf que necessitava. 

Podeu veure el nostre petit homenatge en
forma de video a totes elles al nostre lloc web. 

Clica la imatge o escaneja el QR!

https://suportlleida.org/ca/b/noticies/noticies-de-la-fundacio/p/una-historia-de-persones-excepcionals-en-temps-excepcionals-29-1


La Fundació
Missió
Defensem els drets i donem suport a totes les
persones que, pel fet de tenir una discapacitat,
un trastorn mental o estiguin en una situació
de vulnerabilitat, precisin d'un càrrec tutelar
amb l'objectiu de garantir-los la màxima
autonomia i benestar possible.

Visió
Serem una entitat de referència a les
comarques de Lleida en la defensa de drets i
suports a la capacitat de les persones que
formen part de la Fundació.

Què hem fet el 2020? Què ens proposem pel 2021?
Iniciem la
planificació
estratègica

Comencem un procés
participatiu intern amb
l'acompanyament de
l'empresa HOBEST.

Adaptem el
treball a la
Covid-19

Implantem el teletreball.
Adaptem l'acompanyament
a les persones segons les
seves necessitats i la
coordinació amb les entitats
de suport.

Avaluem la
qualitat de vida
de les persones

Avaluem de forma directa
mitjançant unes enquestes
de satisfacció a les persones
i entitats  de suport.
Ampliem aquesta fita al
2021.

Presentar les línies
estratègiques de la
Fundació

Finalitzem el procés
participatiu i acordem els
eixos del Pla Estratègic
2025.

Reflexió interna
sobre el model
organitzatiu

Cal iniciar un procés per
plantejar els canvis
organitzatius que permetin
fer realitat el Pla Estratègic

Repensar un nou
model d'atenció
a les persones

Orientar l'organització vers
el canvi de paradigma: de
la protecció al suport. 

Transparència econòmica

Ingressos Despeses

Patrimoni de les
persones tutelades

 1.794.000€
Diners de totes les persones
tutelades. La Fundació n'és
gestora

101
Nombre de propietats de les
persones tutelades (finques,
cases, pisos, etc.)

83
Nombre de gestions davant
jutges i notaris en relació al
patrimoni (herències, compra-
vendes, etc.)

3%
Altres
subvencions

3%
Altres
ingressos

206.360 € 187.773 €

94%
Subvencions
tutela

75%
Sous del
personal

20%
Serveis
exteriors

3%
Amortitzacions 2%

Altres 
despeses



82 persones

Persones

ateses (+ 10 respecte el 2019)

40 homes

42 dones

Edat

23%
- de 30
anys

20%
De 30 a
49 anys

41%
De 50 a
 69 anys

16%
+ de 70 anys

74% 19% 7%
persones amb 
DiscapacitatI
ntel�lectual

persones amb 
trastorn
mental

persones amb 
demència
cognitiva

Territori
La Fundació Tutelar Terres de Lleida dona
suport a persones residents a 7 comarques de
la província de Lleida.

Les Garrigues

El Segrià

La Noguera

L'Urgell

La Segarra

El Solsonès

L'Alt Urgell

21
18

4

27
5

3

4

Ocupació diürna
Les persones ateses a la Fundació reben ocupació o suports diürns en altres empreses socials del
territori, amb qui hi treballem conjuntament per a una atenció integral de cada una d'elles.

Col�lectius

50% 34% 12% 4%
persones
treballen en
recursos
laborals o
prelaborals

persones estan
en centres o
serveis
residencials

persones no
tenen recurs
d'ocupació
diürna

persones
assisteixen a
recursos de
salut mental

Habitatge
La Fundació vetlla perquè les persones puguin viure
amb la màxima autonomia possible. 

26% 48% 26%
viuen en
centres
residencials

viuen en llars
residència amb
+ autonomia

viuen al
domicili propi
(amb o sense
suport)



Suports Des de la Fundació Tutelar Terres de Lleida oferim suports personalitzats perquè les persones puguin exercir els seus
drets, així com la promoció del seu benestar i la seva màxima autonomia. 

La Fundació ofereix el servei d'acompanyament previ al'exercici del càrrec. Donem suport a les persones i lesseves famílies durant tot el procés, des del compromís desuport fins al nomenament efectiu del càrrec.

La Fundació assessora a persones i les seves famílies amb

dubtes sobre drets, suports i figures de protecció, juntament

amb la col·laboració dels serveis jurídics de Teixidó Associats.

També divulguem i informem a professionals d'atenció a les

persones sobre la capacitat jurídica i els suports actuals.

SERVEIS
INFORMATIUS

SERVEIS
DE PRETUTELA

La Fundació exerceix el càrrec de suport a la persona en

diversos abasts i àmbits (personal, econòmic, de salut, etc.),

segons el què determina la sentència judicial de modificació de

la capacitat a través de l'acompanyament dels professionals en

forma de:

EXERCICI
DEL CÀRREC

Tutela
Càrrec de protecció de persones amb capacitat
modificada judicial. El tutor/a ajuda a prendre decisions
a la persona i defensa els seus drets i obligacions amb el
suport necessari.

Curatela
Mesura de protecció de persones amb capacitat
modificada judicial en algun àmbit de la seva vida. El
curador/a ajudarà a prendre decisions a la persona amb
el suport necessari.

Defensa judicial
Acompanyament temporal auna persona amb la
capacitat modificada o en procés judicial de valoració en
situacions en què no pot fer-ho la família, el tutor/a o
curador/a.

52 tuteles (+ 7 respecte el 2019)

30 curateles (+ 6 respecte el 2019)

(0 defenses)

26
altes noves

- 4 respecte el
2019

31
compromisos de

suport
-12 respecte el

2019

15
nomenaments
testamentaris

= respecte el
2019

actes divulgatius a professionals
entrevistes d'assessorament individuals

5
18

Procedència
de les persones
a la Fundació

15%
Iniciativa
famílies

41%
Ministeri Fiscal

26%
Generalitat de

Catalunya

18%
Direcció
General
d'Atenció a la
Infància i a la
Adolescència
(DGAIA)



Col�laboradors

Ens donen suport:


