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INTRODUCCIÓ

Aquest any l’activitat de la Fundació Nostra Senyora dels Àngels ha estat marcada, inevitablement, per la crisis sanitària

provocada per el Covid-19 i encara ho està actualment. A partir de la declaració de l’estat d’alarma la Fundació va romandre

tancada al públic, i les nostres treballadores i treballadors van començar a treballar des dels seus domicilis. Les primeres

setmanes van servir per organitzar tota la tasca de l’entitat a fi de que es pogués continuar desenvolupant de forma telemàtica

per un període que aleshores ens era desconegut, i que d’alguna manera ho continua essent.

Les persones grans que atenem al programa de suport a la presa de decisions, van quedar confinades als centres residencials o als

seus domicilis, igual com ho van fer les persones destinatàries del programa de pretutela i assessorament. El confinament i les

posteriors mesures de contenció de la Covid-19 han dificultat extraordinàriament la nostra tasca d’atenció directa i han afectat,

inevitablement, l’atenció personal, el vincle afectiu i l’acompanyament en el procés final de vida.

El col·lectiu de persones gran ha estat un dels col·lectius més afectats per la pandèmia, no només per l’elevada taxa de mortalitat

si no també per les conseqüències que tindran a mig termini les greus mesures d’aïllament a les quals aquestes persones grans

s’han vist avessades.

Malauradament el 2020 ha estat un any devastador en quant a pèrdues personals, hem tingut un nombre de baixes

incomparables a cap altre any en el programa de suport a la presa de decisions, així com també s’han produït baixes entre les

persones que es trobaven en situació de pretutela. Cal assenyalar també que la situació de crisis sanitària i social que encara

continuem travessant també han deixat al descobert o posat de manifest situacions de greu vulnerabilitat de persones grans que

han portat a iniciar nous expedients de pretutela o casos en estudi.



LA FUNDACIÓ EL 2020

La Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels és una entitat sense ànim de lucre que acompanya i dona suport en la presa de

decisions de persones grans amb la capacitat d’obrar modificada per resolució judicial.

Constituïda a Barcelona l’any 1958, va iniciar la tasca pròpiament tutelar l’any 1994 i esdevé l’entitat capdavantera i amb més

nombre de tuteles dins el col·lectiu de gent gran a Catalunya. L’any 2009 l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu passa a formar

part del Patronat i al juny de 2018, amb la modificació dels estatuts de l’entitat, la Fundació passa a ser una entitat més de l’Orde

Hospitalari de Sant Joan de Déu.

Representant de la vocalia del col·lectiu de Gent Gran a la Comissió de Tuteles de la Generalitat de Catalunya.

El nostre àmbit geogràfic d’actuació és el territori català, especialment la província de Barcelona

La FNSDA està inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques amb

el nº 583 i al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials amb el nº S03573.

Des dels nostres inicis hem acompanyat a més de 1000 persones grans amb la capacitat d’obrar modificada o bé incurses en un

procediment de modificació.

El nostre Patronat

A data 31 de desembre de 2020 el Patronat de la Fundació està constituït per les següents persones:

Salvador Maneu Marcos President

Elena de Haro Ramos Secretària no patrona

Vocals

Juan Bautista Carbó Vázquez

Joan Farré Calpe

Cristina Molina Parrilla

Encarnación Rodríguez Cerdà

Manuel Lecha Legua

Dolores Sáenz Martínez



MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió

La protecció de la gent gran en totes les diferents

dimensions de la seva persona, fent una aposta decidida per

promoure la seva qualitat de vida, respectant la seva dignitat

i la defensa dels seus drets.

Visió

Com entitat volem continuar essent una entitat referent de

la tutela de gent gran dins de Catalunya, treballant amb rigor

i passió. La nostra visió té com a línia vertebradora el nostre

compromís social, la lluita contra el maltractament d’aquest

col·lectiu en totes les seves dimensions, així com la lluita per

la defensa dels seus drets.

Valors

Justícia

Dignitat humana

Atenció integral

Acompanyament



EQUIP FNSDA

Recursos humans

L’organigrama

Àrea  social

11
Àrea econòmica

6
Àrea jurídica

2
Direcció

1
Recepció

1

Voluntaris/es
18

MPA                
34

Pràctiques1

L’entitat compta amb un equip interdisciplinar format per 21 persones.

Durant el 2020 han col·laborat amb l’entitat un total de 30 voluntaris/es i 34 persones en el Programa de Mesures Penals Alternatives

(MPA), i també un estudiant del Grau de Treball Social ha realitzat les seves pràctiques curriculars a la nostra entitat.



DADES GENERALS 2020

56 • Programa de pretutela

238 • Programa de tutela

90 • Programa de tutelats 
sense recursos

30 • Programa de 
voluntariat

35
• Programa 

d'assessorament i 
sensibilització 

Programes FNSDA

Programa de pretutela

Programa de tutela

Programa de tutelats sense recursos

Programa de voluntariat

Programa d’assessorament i sensibilització



1. PROGRAMA DE PRETUTELA 

Programa orientat a l’estudi preliminar dels expedients tutelars amb l’objectiu de planificar el futur de qualsevol persona en cas d’una

possible modificació de la seva capacitat d’obrar per resolució judicial. Aquest programa està dirigit tant a particulars (autotutela), a

tercers (familiars o coneguts d’un possible usuari/a) i a la coordinació amb els diferents serveis d’atenció primària de serveis socials quan

ens facin la proposta d’un possible usuari o usuària.

A data 31/12/20 la Fundació té un total de 145 expedients en situació de pretutela.

Origen de les propostes de pretutela

56
pretuteles

acceptades el 
2020

De les quals

39
pretutelas han 
passat a tutela 
durant el 2020



2. PROGRAMA DE TUTELA 

Servei, que sota la supervisió judicial, representa i té cura de garantir la millor qualitat de vida de la persona gran amb la capacitat

d’obrar modificada per resolució judicial

Altes i baixes

L’any 2020 la Fundació ha atès a un total de 238 persones grans.

El 31 de desembre de 2020 exercíem 174 càrrecs tutelars.

Hem acceptat 41 nous càrrecs tutelars i s’han produït 64 baixes, 26 de les quals es van

produir durant els mesos de març i abril de 2020.

41 altes

64 baixes



Dels 234 usuaris dels quals hem exercit el càrrec tutelar durant el 2020,

164 han estat dones (70%) i 74 homes (30%).

L’edat mitja de persones tutelades és de 85 anys

en el cas de les dones i de 81 anys en el cas dels

homes. El 77% de les persones tutelades per la

Fundació són majors de 81 anys.

La Fundació disposa l’ingrés de la persona tutelada en una residència

quan aquesta cau malalta o ja no pot estar sola al domicili per

qualsevol circumstància. S’intenta trobar plaça en una residència

ubicada a l’entorn habitual, tot i que no sempre és possible, a causa de

la dificultat per trobar places residencials lliures.

2. PROGRAMA DE TUTELA 



2. PROGRAMA DE TUTELA 

Càrrecs tutelars exercits 

El caràcter d'urgència del nomenament de la FNSDA per part de

l’autoritat judicial respon a la necessitat de pal·liar les situacions

d’extrema vulnerabilitat i fragilitat en que es troben les persones

grans, la majoria de les quals estan essent víctimes d’algun tipus de

maltractament o abús.

Durant 2020 s’han exercit 247 càrrecs tutelars de 238 persones

grans ateses. La diferencia entre el nombre de persones ateses i el

nombre de càrrecs tutelars ve donada pels canvis de càrrec que

s’han gestionat durant l’any. 9 càrrecs de defensa judicial han passat

a tutela o curatela en el transcurs del 2020.



2. PROGRAMA DE TUTELA 

El 66% de las persones grans ateses durant el 2020 tenen 
dues o més patologies diagnosticades.



3. PROGRAMA DE VOLUNTARIAT

La Fundació Nostra Senyora dels Àngels està registrada al Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya amb el número 000327-

000.

El programa de voluntariat té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones grans, mitigant la soledat no volguda de les

persones grans que acompanyem i possibilitant la creació de xarxes de suport i la seva integració comunitària. Així mateix, el

programa de voluntariat vol promoure i possibilitar la col·laboració de la ciutadania compromesa socialment

A data 31/12/20 18 persones voluntàries 

col·laboren amb la Fundació

4. PROGRAMA D’AJUDA AL TUTELAT SENSE RECURSOS

El 60% de les persones tutelades per la nostra entitat quan arriben són víctimes d’una fragilitat extrema: social, sanitària i

econòmica.

El programa d’ajuda al tutelat sense recursos vol donar resposta a la fragilitat en que es troben les persones grans tutelades que

arriben a la nostra entitat i que no disposen de recursos suficients per cobrir les seves necessitats bàsiques. Volem garantir a totes

les persones grans usuàries de la FNSDA que en aquest últim tram de la seva vida viuran amb la dignitat i la tranquil·litat que són

necessàries a la seva edat.

Amb els fons obtinguts per al desenvolupament del projecte la FNSDA podrà ajudar als tutelats més vulnerables a tenir accés als

serveis d’assistència domiciliaria, residencial i a altres serveis de recolzament en la comunitat i així cobrir les seves necessitats més

bàsiques, com són la compra de roba i calçat, la compra de productes farmacèutics i d’ortopèdia no finançats per la Seguretat

Social o la compra de productes per a la higiene personal.

L’any 2020 90 persones tutelades per la FNSDA s’han beneficiat d’aquest programa d’ajuda al tutelat sense recursos, que s’ha

pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de l’Obra Social de Sant Joan de Déu, de la Fundació Bizcabar i als fons propis de

l'entitat.



5. PROGRAMA D’ASSESSORAMENT I SENSIBILITZACIÓ

Aquest programa té dos objectius principals: Per una banda, sensibilitzar a la societat en relació als nous reptes que té la

societat davant el seu envelliment progressiu i els canvis estructurals que es van produint a la mateixa, i, per altra banda, oferir a

les persones interessades l’assessorament necessari per entendre la complexitat d’un procediment de modificació de la

capacitat i, en especial, les figures tutelars de protecció de la persona.

Durant el 2020 la Fundació ha assessorat a 36 persones o famílies i hem fet sessions informatives en diferents espais, a més de

l’assessorament que s’ha realitzat a professionals del nostre sector.

TRACTEM BÉ

El programa Tractem bé té per objectiu sensibilitzar la

població sobre la problemàtica del maltractament a

les persones grans, de la qual encara hi ha un

important desconeixement a la nostra societat i

conscienciar sobre la necessitat de millorar el tracte

de la societat cap a elles i ells.

L’any 2020 s’inicia la campanya de comunicació

“Tractem bé. Un dia tu també seràs gran” per fer

visible diferents formes de maltractament a les

persones grans: no permetre’ls prendre les seves

pròpies decisions, manca de respecte, negligència en

la seva cura, abús econòmic o aïllament social. No són

les úniques, però són un bon reflex de la realitat amb

la que ens trobem des de la nostra entitat. Aquesta

campanya ha estat possible gràcies a la col·laboració

de la Generalitat de Catalunya.



FORMEM PART

Coordinadora Tutelar (Associació Coordinadora Catalana d’Entitats 

Tutelars de Catalunya

Coordinadora Catalana de Fundacions

Federació Catala de Voluntariat Social

Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva. 

Membres de la Xarxa XCAC per una ciutadania activa i compromesa



COL.LABORACIONS

Col·laboració amb la Subdirecció de la 
Generalitat de Catalunya de Reparació i Execució 
Penal a la Comunitat Col·laboració amb la Universitat de Barcelona

Col·laboració amb empreses que fomenten la 
inclusió social Radars

La Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels va iniciar l’any

2012 la col·laboració amb la Subdirecció de Reparació i Execució

Penal a la Comunitat de la Generalitat de Catalunya amb el

compromís que es puguin realitzar, dins l’àmbit de la nostra

entitat, aquells treballs en benefici de la comunitat que s’hagin

establert per la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat

i Justícia Juvenil. L’any 2020 34 persones han desenvolupat les

seves mesures penals alternatives a la nostra entitat.

L’any 2015 la Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels va

signar un Conveni de Cooperació Educativa amb la Facultat

d’Educació de la Universitat de Barcelona a fi de que els

alumnes del Grau de Treball Social de la Universitat de

Barcelona puguin desenvolupar les seves pràctiques curriculars

a la nostra entitat. L’any 2020 iniciem la col·laboració amb el

Campus Docent de Sant Joan de Déu per a que els alumnes del

Cicle Formatiu d’Integració Social desenvolupin les pràctiques

curriculars a la Fundació.

Servei integral de 

neteja 

Servei 

d’acompanyaments per 

als nostres tutelats

Gestió de residus i 

serveis

La FNSDA forma part en el Projecte Radars de l’Ajuntament

de Barcelona, projecte d’acció comunitària en benefici de la

gent gran, i es membre de la Taula del Projecte Radars de

Vila de Gràcia i Camp d'en Grassot - Gràcia Nova .



QUALITAT I TRANSPARÈNCIA

La FNSDA esta certificada en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 per

al servei de tutela.

Anualment, la FNSDA audita els seus comptes de forma externa i presenta la rendició dels comptes d'ingressos i despeses anuals al

Registre Mercantil, al Departament de Justícia (Fundacions) i al Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de

Catalunya.



❖ Continuar treballant per millorar la qualitat de vida de les persones grans que

acompanyem.

❖ Augmentar el nombre de persones a les que acompanyem i donem suport a la presa de

decisions per continuar construint família amb la gent gran.

❖ Consolidar l’entitat com un referent en la lluita i prevenció vers el maltractament a

persones grans amb la capacitat d’obrar modificada.

❖ Realitzar actuacions per sensibilitzar sobre la problemàtica de la soledat no volguda i

l’aïllament social de les persones grans.

❖ Continuar apostant per la transparència i la millora continua de la qualitat.

REPTES DE FUTUR



AGRAÏMENTS

Volem donar les gràcies per el seu acompanyament i suport als col·lectius i entitats següents, el compromís de col·laboració dels quals ha 

estat molt significatiu per la nostra organització.

Generalitat de Catalunya

Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies 

Diputació de Barcelona

Obra Social Sant Joan de Déu Obra Social “La Caixa”

Áltima 

Associació Cívica la Nau

I també,

A tots els voluntaris i voluntàries de l’entitat

Al Patronat de la fundació

Als col·laboradors i col·laboradores de la fundació

A l’Obra Social Sanitària Cor de Maria

Fundació Bizcabar

Promociones Edo


